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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezident  Evropské unie v České 

republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvo ení metodiky zdan ní rezident  

Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost se dále zam uje na 

ov ení stanovené metodiky na modelovém p íkladu poplatníka Evropské unie, který 

pobírá p íjmy ze zam stnání na území České republiky v pr b hu zdaňovacího období 

2016.  

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with taxation of Europen Union residents in the Czech 

Republic. The main aim of this thesis is to create a methodology for the taxation of 

European Union residents incomes from employment in the Czech Republic. Attention 

is also moving to a model case of European Union residents, who receives incomes 

from employment in the Czech Republic during the tax year 2016.  
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ÚVOD 

Se vstupem České republiky (dále jen „ČR“) do Evropské Unie (dále jen „EU“) jsou 

spojeny svobody týkající se volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Jednou 

z hlavních p íležitostí, která vyplývá z t chto svobod je, že se lidé mohou svobodn  

pohybovat na území členských stát  a využívat tím i možnosti pracovat v zahraničí. 

Nicmén  je nezbytn  nutné, aby zam stnavatelé v d li, jaký je postup p i zam stnávání 

t chto nerezident  ČR, nap íklad v oblasti administrativních povinností nebo daňových 

odvod . Dále je relevantní, aby samotní zam stnanci byli informováni, na jaká práva 

mají v hostitelské zemi nárok a jaké povinnosti musí splnit. S touto skutečností tedy 

souvisí i nezbytnost porozum t právnímu rámci.  

V návaznosti na výše uvedené, tato diplomová práce popisuje a hodnotí problematiku 

zdan ní rezident  EU, kte í jsou zam stnáni na území ČR. Hlavním d vodem jejich 

zam stnávání je p edevším to, že v současné dob  je velice málo pracovník  na pokrytí 

počtu nabízených volných pracovních míst (MPSV, 2015). S tímto faktem souvisí  

i skutečnost, že na tuzemském pracovním trhu je velice problematické najít 

kvalifikované pracovníky, kte í disponují znalostmi cizích jazyk , p ičemž tato znalost 

je v současné dob  nezbytn  nutná.  

Diplomová práce je rozd lena na t i st žejní části. Jedná se o teoretická východiska 

práce, analýzu současného stavu a na část obsahující modelový p íklad poplatníka, na 

kterém je verifikována navržená metodika. V první části ryze teoretické, je popsán 

současný stav na trhu práce a je zhodnocena pracovní migrace na území ČR. Dále jsou 

popsány administrativní povinnosti, které musí rezidenti EU splnit p i vstupu na území 

ČR. Následn  je popsán právní rámec týkající se této problematiky. V unijním právu 

jsou uvedeny vybrané právní p edpisy, které upravují práva, povinnosti a postavení 

nerezident  v ČR. V neposlední ad  jsou popsány vybrané aspekty mezinárodního 

práva ve ejného, které upravuje mezinárodní vztahy mezi jednotlivými státy 

prost ednictvím Smluv o zamezení dvojího zdan ní (dále jen „SZDZ“). 

Následn  je analyzována právní úprava hostitelského státu, konkrétn  ČR. V této části 

jsou popsány podmínky pro zdan ní p íjm  v ČR (ve státu zdroje) a podmínky pro 
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uplatn ní nezdanitelných částí základu dan , slev a daňového zvýhodn ní  

u rezident  EU. V neposlední ad  je popsán postup výpočtu m síční zálohy a výsledná 

daňová povinnost rezident  EU, kte í pobírají p íjmy ze zam stnání na území ČR. 

V následující části je navržená metodika ov ena na p íkladu modelového poplatníka, 

konkrétn  rezidenta z Chorvatska. Nejd íve je popsán postup ohlašovací a registrační 

povinnosti rezidenta Chorvatska p i vstupu do ČR a ohlašovací a registrační povinnosti 

ze strany tuzemského zam stnavatele, pokud se rozhodne zam stnávat rezidenta EU. 

Poté je stanoven postup výpočtu dan  z p íjm  ze závislé činnosti a výše m síčních 

záloh. Dále jsou popsány ohlašovací povinnosti p i ukončení pracovního pom ru. 

V souvislosti s ukončením pracovního pom ru je poukázáno na administrativní 

povinnost zam stnavatele v či zam stnanci. P ílohou diplomové práce je daňové 

p iznání v p ípad , že si rezident EU bude uplatňovat optimalizační prost edky 

v podob  nezdanitelných částí základu dan  dle § 15, slev dle § 35ba písm. b) až  

e) a g) a daňového zvýhodn ní dle § 35c, které jsou zakotvené v zákon  

 č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm  (dále jen „ZDP“). Druhou variantou daňového 

p iznání je, že poplatník EU optimalizačních prost edk  v daňovém p iznání nevyužije. 
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvo ení metodiky zdan ní občan  EU pobírající 

p íjem ze závislé činnosti na území ČR. Součástí metodiky je popis administrativních 

povinností, které ukládají zákony a vyhlášky (tzn. spln ní informační povinnosti v či 

státu, odbor m, ú ad m atd.) p i vstupu rezident  EU na území ČR. Dále jsou popsány 

relevantní právní p edpisy unijního práva upravující postavení nerezident  v ČR  

a vybrané aspekty mezinárodního práva ve ejného, kde jsou vymezeny podmínky, které 

opravňují zdanit p íjmy nerezident  ze závislé činnosti v ČR dle SZDZ. Výstupem části 

teoretických poznatk  je popis veškerých povinností, které musí splnit rezidenti EU 

v či t etím subjekt m p i vstupu na území ČR a zhodnocení právního rámce, který 

upravuje postavení nerezident  na území ČR. 

V další části jsou popsány administrativní a ohlašovací povinnosti p i zahájení 

zam stnávání rezident  EU v ČR, podmínky pro zdan ní p íjm  nerezident  ze závislé 

činnosti ve státu zdroje (tj. v ČR) a povinnosti v oblasti daní z p íjm  ze strany plátc   

a poplatník . Dále jsou popsány povinnosti v či správ  sociálního a zdravotního 

zabezpečení a navrženy kroky pro optimalizaci daňové povinnosti poplatník . 

V neposlední ad  jsou uvedeny podmínky a lh ty pro podání daňového p iznání 

p íslušnému finančnímu ú adu. Výstupem této části je popis a zhodnocení postup  

zdan ní a optimalizačních prost edk , které mohou rezidenti EU využít na území ČR p i 

spln ní podmínek zakotvených v ZDP. 

V záv ru práce je navržená metodika verifikována na modelovém p íkladu poplatníka, 

konkrétn  se jedná o rezidenta Chorvatska. Je zde detailn  popsán proces zdan ní  

a p ílohou diplomové práce je vypln né daňové p iznání v podob , kterou by m l 

poplatník odevzdávat finančnímu ú adu v ČR.  

Metody zpracování 

P edevším v teoretickém obsahu diplomové práce se lze setkat s metodou abstrakce, 

která se vyznačuje analytickými a syntetickými postupy, jejichž cílem je vymezení 
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charakteristik, vlastností a relací. Výsledkem této metody vznikají pojmy, teorie, 

modely, které postihují podstatné stránky p edm t , jev  a proces . Abstrakce 

p edstavuje odhlížení se od nepodstatných vlastností nebo vztah . (Pokorný, 2004)  

Tato metoda je použita p edevším v teoretické části, kde jsou vymezeny pouze klíčové 

pojmy a teorie týkající se procesu zdan ní nerezident  ČR. V závislosti na této metod  

jsou do práce zahrnuty pouze podstatná teoretická východiska v oblasti unijního  

a mezinárodního práva.  

Další metodou je zobecňování, která se vyznačuje p edevším tím, že p echází od 

obecného k jedinečnému (Pokorný, 2004).  

Kapitoly a dílčí kapitoly diplomové práce, jsou tedy azeny od obecného ke 

konkrétnímu. V jednotlivých kapitolách jsou také pojmy zpracovány nejd íve v obecné 

rovin  a následn  je problematika dané oblasti zpracována podrobn ji.  

V teoretické a analytické části je dále využita metoda klasifikace, která se vyznačuje 

azením pojm  dle skupin podle určitých specifik. Vybírají se pouze znaky, které jsou 

pro dané p edm ty, jevy a procesy podstatné. Klasifikace vede k určitému zjednodušení 

dané problematiky. (Pokorný, 2004)  

Diplomová práce je tedy systematicky uspo ádána a v každé kapitole jsou vybrány 

pouze podstatné údaje, které jsou d ležité pro ešení zadané problematiky. 

V neposlední ad  je do práce zahrnuta analýza. Tato operace se vyznačuje rozčlen ním 

jednotlivých objekt  a jednotlivých částí. Toto rozčlen ní umožňuje odhalit strukturu 

zkoumaného objektu. Cílem této metody je p ijímat určité teoretické p edpoklady  

na základ  rozložení daných objekt  a vytvá et určité abstrakce a idealizace. S metodou 

analýzy je hluboce spojena metoda syntézy, která sjednocuje části, vlastnosti a vztahy, 

které byly zjišt ny prost ednictvím analýzy v jeden celek. (Pokorný, 2004)  

Tyto metody jsou použity v teoretické oblasti, kde je daná problematika popsána  

a v analytické části je z daných poznatk  nadále čerpáno a jednotlivé úsudky a poznatky 

jsou seskládány dohromady v jeden celek. V analytické části jsou dále poznatky 

verifikovány na p íkladu rezidenta z Chorvatka s využitím tzv. modelu. Je to určitý 
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systém ideálních objekt , splňující základní vztahy a konstruuje se na n m lepší poznání 

celé podstaty daného problému (Pokorný, 2004). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

První část práce je v nována současné situaci na trhu práce v ČR. Dále jsou popsány 

administrativní záležitosti, které jsou spojené se vstupem občan  EU na území ČR. 

Následn  je v této části popsán právní rámec upravující unijní a mezinárodní právo. 

Tato oblast je nezbytná pro pochopení legislativní úpravy, která je st žejní pro 

fungování celého systému v oblasti zdan ní občan  EU pracujících na území ČR.  

2.1 Vývoj a současný stav na trhu práce v ČR 

K 31. 12. 2016 se počet nezam stnaných na území ČR snížil z 453 118 žadatel   

o práci na 381 373. (CZSO, 2016) 

Nejvíce uchazeč  o zam stnání bylo evidováno v Moravskoslezském kraji s počtem 

64 036 uchazeč  a Jihomoravském kraji s počtem 49 032 uchazeč . Dle nejvyššího 

dosaženého vzd lání je nejvíce evidovaných s vyučením v počtu 140 501 uchazeč  a se 

základním vzd láním v počtu 104 742 uchazeč . (CZSO, 2016) 

K 12/2016 míra nezam stnanosti činila 5,2 % a počet volných pracovních míst činil 

132 500. Celkov  byla pr m rná míra nezam stnanosti za rok 2016 nejnižší od roku 

2008.  Pr m rná míra nezam stnanosti se od listopadu 2016 zvýšila ze 4,9 % na již 

zmín ných 5,2 % v prosinci roku 2016. Tento mírný nár st je zp soben p edevším 

sezónními faktory. V roce 2017 se počítá p edevším s dalším poklesem míry 

nezam stnanosti. Odhadovaná data p edpokládají pokles na 5,1 %. Nicmén  ze zpráv 

české ekonomiky je z ejmé, že zam stnavatelé mají problémy s nalezením nových 

zam stnanc  v pot ebném množství a s odpovídající kvalifikací. (Kurzy, 2017)  
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Níže je zobrazen graf č. 1, který zobrazuje vývoj pr m rné míry nezam stnanosti za rok 

2016. 

 

Graf 1: Vývoj pr m rné míry nezam stnanosti v roce 2016 

(Zdroj: Kurzy, 2017) 

K nalezení odpovídajícího počtu zam stnanc , kte í splňují kvalifikační požadavky, 

využívají zam stnavatelé lidské zdroje v podob  cizinc . V souvislosti s tímto faktorem 

bylo na území ČR k 31. 12. 2016 celkem 496 413 cizinc . Nejv tší zastoupení tvo ili 

občané Ukrajiny v počtu 110 245, Slovenska 107 251 a Vietnamu 58 080. Další 

zastoupení tvo ili občané Ruska, N mecka, a Polska. (CZSO, 2016) 

V tšina zam stnavatel  se p iklání k zam stnávání občan  EU, neboť je to 

administrativn  mén  náročné. D vodem pracovní migrace je tedy kvantitativní  

a kvalitativní posílení tuzemského pracovního trhu. ČR se v souvislosti s pracovní 

migrací prioritn  snaží o to, aby mezi vnitrostátní aktivity spadaly p edevším ty, které 

formulují účinná opat ení pro podporu ízené legální migrace a minimalizovaly migraci 

nelegální. (MVCR, 2017) 

2.2  Administrativní povinnost p i vstupu na území ČR 

Na občany EU se vztahuje právo volného pohybu osob, z tohoto d vodu není pobyt 

t chto občan  v ČR podmín n vydáním povolení k pobytu.  Tito občané se mohou na 
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území ČR svobodn  pohybovat pouze na základ  cestovního pasu nebo pr kazu 

totožnosti (občanského pr kazu). Dle § 87a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na 

území České republiky a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 

Ministerstvo vnitra ČR vydá občanu EU žádost o potvrzení p echodného pobytu pouze 

v p ípad , hodlá-li se zde občan EU zdržovat déle jak 3 m síce a v minulosti neohrozil 

bezpečnost státu. Tato žádost není povinná a nechává se pouze na v li občana, zda  

o ní zažádá. Za p edpokladu, že rezident EU bude držitelem tohoto pr kazu, m že na 

území ČR žádat o úv r, v p ípad  p ihlášení automobilu obdrží českou značku nebo 

m že uzav ít smlouvu s českými operátory nebo poskytovateli internetu.  

(Zákon č. 326/1999 Sb., 1999.; Joklová, Ryšavá, 2009; MVCR, 2017) 

K žádosti o p echodném pobytu občan EU musí p edložit následující náležitosti: 

- cestovní doklad (pr kaz totožnosti),  

- doklad potvrzující účel pobytu, 

- fotografii, 

- doklad o zdravotním pojišt ní, 

- doklad o zajišt ném ubytování na území ČR. (Zákon č. 326/1999 Sb., 1999) 

Lh ta k vy ízení žádosti je 30 dn  od jejího samotného podání. Vydání o p echodném 

pobytu je osvobozeno od správního poplatku a doba jeho platnosti je neomezená. 

(Joklová, Ryšavá, 2009; MVCR, 2017) 

Občan EU je dále povinen ve lh t  30 dn  od vstupu na území ČR nahlásit místo 

pobytu p íslušnému inspektorátu cizinecké policie, v p ípad , že jeho p edpokládaný 

pobyt bude delší než 30 dn . (Zákon č. 326/1999 Sb., 1999; Joklová, Ryšavá, 2009) 

2.3 Unijní právo 

Unijní právo se d lí na právo sekundární a primární.  Mezi prameny primárního práva 

spadají zakládající smlouvy, p ístupové smlouvy a ostatní smlouvy. Primární právo 

tvo í samotný základ právního ádu Evropského společenství (dále jen „ES“) a EU.  

Je tvo eno p edevším akty členských stát , tedy p edevším tvorbou mezinárodních 



18 

 

smluv. Pouze na základ  primárního práva lze vytvá et, jednat a schvalovat právo 

sekundární. (Široký, 2013) 

Princip p ednosti Unijního práva vymezil rozsudek 6-64 Costa vs. ENEL. D sledkem 

tohoto sporu byla stanovena aplikační p ednost unijního práva p ed právem národním 

(Euroskop, 2017) 

P ehled základních smluv EU zobrazuje obrázek č. 1.  

Obrázek 1: Základní smlouvy EU 

(Zdroj: Široký, 2013) 

Mezi prameny sekundárního práva jsou azeny na ízení, sm rnice, rozhodnutí, 

stanoviska a doporučení. Toto právo je tvo eno legislativními akty orgán  EU. Jsou 

d ležitou podstatou pro fungování celého systému jednotlivých členských zemí. 

Z tohoto d vodu je Evropské právo nad azeno všem legislativním úpravám. Tato 

aplikační p ednost vychází z judikatury Evropského soudního dvora. (Široký, 2013) 

Na ízení p edstavují obecn  a p ímo závazný právní akt, který se vztahuje na všechny 

účastníky Evropské integrace. Jakmile je toto na ízení schváleno, stává se součástí 

právních systém  všech členských zemí EU. Na ízení má vždy aplikační p ednost p ed 

zákony členských zemí. (Nerudová, 2014)   

Sm rnice zavazují všechny zúčastn né státy v rámci EU provést ve svém právním ádu 

k jednotnému datu určité zm ny tak, aby si právo stát  neodporovalo a poskytovalo 

srovnatelnou úroveň ochrany. Stanovují se jimi cíle, které musí všechny zem  EU 

splnit. Je však zcela na členských zemích, jak t chto cíl  dosáhnou a jak je budou 

implementovat do svého právního ádu. Sm rnice jsou považovány za nástroj 

k harmonizaci právních ád  členských zemí EU. (Nerudová, 2014; EUROPA, 2016) 
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Rozhodnutí nabývá svou účinnost okamžikem oznámení. Nemá obecnou platnost a na 

rozdíl od sm rnic a na ízení nemusí být implementována do národního práva. 

(Nerudová, 2014) 

Doporučení není závazné a nemá v tšinou žádné právní d sledky. Tímto nástrojem 

dávají orgány EU najevo sv j názor a navrhují určité kroky, aniž by z nich vyvozovaly 

zákonnou povinnost. V neposlední ad  do sekundárního práva jsou azena stanoviska, 

pomocí nichž se mohou orgány EU vyjád it nezávazn  k určitým otázkám.  

(EUROPA, 2016) 

2.3.1 Právní základ pro volný pohyb a zam stnávání občan  z EU 

Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) s odvoláním na čl. 2 stanovuje, že Unie  

je položena na základech rovného zacházení s občany, včetn  národnostních menšin. 

Dále upravuje rovnost žen a muž  a jednání na základech solidarity, tolerance  

a nep ípustnosti diskriminace. Dalším d ležitým článkem SEU je čl. 3 odst. 2, který íká 

„unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 

hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními 

týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání 

zločinnosti“. (Euroskop, 2017) 

Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) s odvoláním na čl. 4 odst.  

2 písm. a) zakotvuje, že sdílná pravomoc Unie a členských stát  se uplatňuje v rámci 

vnit ního trhu. Dle čl. 18 SFEU je zakázána jakákoli forma diskriminace na základ  

státní p íslušnosti. Dále čl. 20 SFEU zakotvuje, že každý občan EU má právo se 

svobodn  pohybovat a pobývat na území členských stát . S odvoláním na čl. 26 „unie 

přijímá opatření určená k vytvoření nebo zajištění fungování vnitřního trhu v souladu 

 s příslušnými ustanoveními Smluv“. Tamtéž je také upravena definice vnit ního trhu,  

tj. „vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“. (EUR-LEX.EUROPA, 

2016) 

D ležitý je čl. 45 SFEU, který upravuje volný pohyb pracovník  za účelem zam stnání. 

Čl. 45 zakotvuje že „volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace 

mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde  
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o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky“. Podmínky tohoto článku 

se nepoužívají pro zam stnání ve Ve ejné správ . V čl. 46 p íslušné smlouvy jsou dále 

upraveny podmínky spolupráce mezi vnitrostátními ú ady. Tento článek odstraňuje 

administrativní postupy, které by bránily k liberalizaci pohybu pracovník   

a v neposlední ad  upravuje vhodný mechanismus mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

pracovních sil. V neposlední ad  je v rámci SFEU st žejní čl. 48 upravující legislativní 

postup v oblasti sociálního zabezpečení. V rámci tvorby legislativních opat ení 

k zajišt ní sociálního zabezpečení musí být spln no n kolik p edpoklad , které popisuje 

čl. 48 SFEU tj. „započtení všech dob získaných podle různých vnitrostátních právních 

předpisů pro účely vzniku a zachování nároků na dávky, jakož i pro výpočet jejich výše 

a vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států“.  

(EUR-LEX.EUROPA, 2016) 

Pramenem sekundárního práva je sm rnice 2004/38/ES o právu občan  Unie a jejich 

rodinných p íslušník  svobodn  se pohybovat a pobývat na území členských stát   

a na ízení (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovník  uvnit  Unie. (EUROPARL, 

2016; EUR-LEX. EUROPA, 2016; CSSZ, 2014; Vyškovská, 2016) 

Občané EU podléhají p i zam stnávání na území ČR na ízení Rady (ES) č. 883/2004 

o koordinaci systém  sociálního zabezpečení a provád címu na ízení Rady (EHS)  

č. 987/2009, kterým se stanoví provád cí pravidla k na ízení (ES) č. 883/2004  

o koordinaci systém  sociálního zabezpečení. Tato na ízení odpovídají zásad  uplatn ní 

právního ádu jednoho členského státu, tj. státu kde je práce vykonávána. Z toho 

vyplývá, že občané EU pracující na území ČR podléhají právnímu ádu ČR. Volba 

jiného práva v tomto p ípad  nep ipadá v úvahu. Čl. 1 písm. a) na ízení  

(ES) č. 883 /2004 také definuje pojem zam stnání, kterým je „každá činnost nebo 

obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů 

sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace 

existuje“. (MPSV, 2016, CSSZ, 2014) 

Základ koordinace sociálního zabezpečení v EU je dán čl. 48 SFEU. Toto ustanovení 

zakládá povinnost Evropskému parlamentu a Evropské rad , vždy p istoupit k takové 

právní úprav  v oblasti sociálního pojišt ní, která zabezpečuje volný pohyb pracovník . 

V současné dob  je čl. 48 SFEU zajišt n koordinačním na ízením (ES) č. 883/2004  
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o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Zásady koordinačního na ízení spočívají 

v rovném zacházení, principu jediného pojišt ní, sčítání dob pojišt ní, principu výplaty 

dávek pojišt ní a v neposlední ad  principu spolupráce a administrativy. (Rytí ová, 

Tepperová, 2012)  

Princip rovného zacházení je základním prvkem pro samotné fungování koordinačního 

na ízení. Na základ  tohoto principu rezidenti EU podléhají stejným povinnostem jako 

státní p íslušníci ČR. Ochraňuje osoby, na které se na ízení vztahuje p ed p ímou  

a nep ímou diskriminací. (MPSV, 2016) 

Tamtéž je dále zakotven princip jediného pojišt ní, který spočívá v odstran ní kolize p i 

určování p íslušného systému pojišt ní. Čl. 11 na ízení (ES) č. 883/2004 slouží 

k odstran ní negativní kolize, která se vyznačuje tím, že by subjekt nepodléhal žádnému 

systému pojišt ní, a naopak pozitivní kolize, tzn. že by subjekt podléhal dv ma a více 

systém m pojišt ní. Základním pravidlem dle koordinačního na ízení (ES) č. 883/2004 

čl. 11 pro určení jediného systému pojišt ní je skutečné místo výkonu práce. Tedy se na 

zam stnance vztahují právní p edpisy státu, v n mž je činnost vykonávána, tj. na 

rezidenty EU spadá ustanovení právních p edpis  platných v ČR (ačkoli by 

zam stnanec bydlel v jiném stát , tak i p es to bude podléhat v oblasti sociálního  

a zdravotního pojišt ní právním p edpis m státu, v n mž závislou činnost vykonává). 

Dle čl. 14 mohou být rezidenti EU povinni pouze k jednomu systému pojišt ní  

a povinnost úhrady sociálního a zdravotního pojišt ní v ČR mají pouze po dobu výkonu 

zam stnání na území ČR. Z toho vyplývá, že po stanovenou dobu výkonu práce na 

území ČR má plátce dan  povinnost p i výpočtu m síčních záloh započítat odvod na 

sociální pojišt ní a zdravotního pojišt ní z hrubé mzdy. (MPSV, 2016; Rytí ová, 

Tepperová, 2012) 

Výjimku pro stanovení systému zabezpečení tvo í vyslaní zam stnanci, kte í v p ípad  

dočasného výkonu práce mimo území státu, ve kterém jsou pojišt ni, mohou z stat 

nadále v systému pojišt ní tohoto státu p i spln ní určitých podmínek. Další výjimkou 

je pojišt ní p i soub žném výkonu závislé činnosti v n kolika členských státech. 

V tomto p ípad  je dle na ízení aplikováno pravidlo bydlišt . Poslední výjimku tvo í 

specifický soub h výd lečných činností, kde je systém pojišt ní stanovený vzájemnou 

dohodou. Princip sčítání dob pojišt ní je založen na zahrnutí doby pojišt ní získané 



22 

 

v jiném členském stát  do doby pot ebné pro nárok na p íslušné dávky. S tímto 

principem souvisí i výplata dávek, u nichž je kompetentní instituce povinna dávky 

exportovat do jiného státu, který je krytý koordinačním na ízením. V neposlední ad  

koordinační na ízení upravuje princip vzájemné spolupráce, bez které by nemohl systém 

efektivn  fungovat. Od roku 2010 je tento princip podporován elektronickou vým nou 

dat. (Rytí ová, Tepperová, 2012)   

2.4 Mezinárodní právo ve ejné 

Mezinárodní právo je tvo eno p edevším mezinárodními dohodami, mezi které jsou 

azeny SZDZ. Vázanost ČR mezinárodními smlouvami je zakotvena v čl. 26 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu (vyhláška č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluv  o smluvním 

právu) „každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být plněna v dobré víře“  

a dále s odkazem na čl. 27 „strana se nemůže dovolávat ustanovení svého vnitrostátního 

práva jako důvod pro neplnění smlouvy“. Aplikační p ednost SZDZ je definována 

v Ústav  ČR v čl. 10, který íká že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva“. Dále čl. 1 odst. 2 Ústavy ČR stanoví, že Česká republika dodržuje závazky 

plynoucí ze SZDZ. (PSP, 2016) 

Aplikační nad azenost je v § 37 ZDP, který ustanovuje, že „ustanovení zákona se 

použije jen tehdy, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak“. 

Mezinárodní smlouvy jsou tedy nad azeny vnitrostátní právní úprav , nikoli však 

ústav , která je p edpisem vyšší právní síly. (Zákon č. 582/1992 Sb.; Vyškovská, 2016)  

Dle čl. 26 modelové smlouvy OECD jsou státy uzavírající SZDZ vázány povinností 

vým ny informací. Tato informační povinnost se týká všech informací, které jsou 

spojeny s procesem výb ru daní z p íjm  a majetku. Touto povinností jsou vázány 

veškeré p íslušné ú ady smluvních stát . Vým na informací je dále upravena zákonem 

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci p i správ  daní a o zm n  dalších 

souvisejících zákon . Vým na informací a vzájemná spolupráce je upravena mezi 

členskými státy Sm rnicí 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení 

sm rnice 77/799/EHS. V obsahu této sm rnice je brán z etel p edevším na ochranu p ed 
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daňovými úniky a sm rnice se snaží eliminovat ohrožení vnit ního trhu. Dle sm rnice 

2011/16/EU existuje n kolik kategorií vým ny informací, jednou z nich je vým na 

informací na žádost. Další kategorii zaujímá automatická vým na informací, která je 

povinná a je považována za nejúčinn jší prost edek podpory správného výb ru daní. 

Sm rnice upravuje i vým nu informací z vlastního podn tu, která by m la být rovn ž 

posilována, aby bylo dosaženo správného výb ru dan  a byly eliminovány daňové 

podvody. Sm rnice také povoluje p ítomnost zam stnance daňové správy na území 

jiného členského státu. Dále je v obsahu sm rnice upravena spolupráce členských stát  

s t etími zem mi a forma vým ny informací. (OECD, 2014; EUR-LEX.EUROPA, 

2016) 

D ležitou částí v oblasti mezinárodního práva je úprava zákazu diskriminace.  

V modelové smlouv  OECD jsou upravena pravidla čl. 24. V tomto článku je zakotveno 

pravidlo, že občan jiného státu nem že být diskriminován na základ  státní p íslušnosti, 

tj. že osoby, které jsou daňovými nerezidenty státu, nemohou být podrobeni tíživ jšímu 

zdan ní než státní p íslušníci daného státu (pokud se nachází ve stejné situaci jako 

p íslušníci daného státu).  Dále se zákaz diskriminace vztahuje i na osoby bez státní 

p íslušnosti. Ke vzniku tohoto stavu m že docházet již od narození nebo v pr b hu 

života. Tyto osoby také nemohou být podrobeny tíživ jší dani, než které jsou podrobeni 

státní p íslušníci daného státu. V neposlední ad  se zákaz diskriminace uvaluje na 

zdan ní stálé provozovny, tj. zdan ní stálé provozovny, která vznikla nerezidentovi na 

území daného státu. Její zdan ní taktéž nem že být tíživ jší než zdan ní tuzemských 

podnik . (OECD, 2014) 

2.4.1 Účel smluv o zamezení dvojího zdan ní 

Dvojí zdan ní je chápáno p edevším jako nežádoucí jev, který následn  demotivuje 

ekonomické subjekty k aktivitám na území jiných stát . Hlavní podstatou SZDZ je tedy 

hledání jakéhosi kompromisu k rozd lení daňového výnosu z daní z p íjm  a majetku 

mezi stát daňové rezidence poplatníka a stát zdroje p íjmu. (Láchová, 2007; OECD, 

2014) 

Dvojí zdan ní vzniká v d sledku kolize dvou nebo více daňov  – právních systém  

r zných stát . Jedním z nejčast jších d vod  je, že rezident jednoho státu pobírá p íjem 
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ze zdroj  v jiném stát . Výsledkem je potom situace, kdy takto dosažené p íjmy budou 

podléhat zdan ní v obou státech. V prvním stát  bude zdan ní podléhat z titulu 

rezidence, a v druhém stát  proto, že je v n m zdroj p íjm . Obdobná situace m že 

nastat i v p ípad , že více než jeden stát pohlíží na určitou osobu jako na svého 

daňového rezidenta. (Široký, 2013; Rylová, 2009)  

Naopak SZDZ jsou uzavírány i za účelem, aby nedocházelo ke dvojímu nezdan ní 

p íjm . Tato situace nastává v p ípad , že nedojde ke zdan ní p íjm  v bec, tj. p íjem  

se nezdaní ve státu rezidence ani ve státu zdroje. V neposlední ad  je účelem zamezit 

daňovým únik m, které se v mezinárodním m ítku odehrávají nap íklad v oblasti 

p evodních cen mezi sdruženými podniky. (Danarionline, 2016) 

2.4.2 Typy smluv o zamezení dvojího zdan ní 

Dle smluvních stran rozlišujeme bilaterární (dvoustranné) a multilaterární (vícestranné) 

smlouvy. Bilaterární smlouvy se vyznačují tím, že smluvními stranami jsou dva státy. 

V praxi jsou tyto smlouvy nejčast jším typem. Multilaterální smlouvy jsou typické pro 

více smluvních stran. Nejsou však v praxi zcela obvyklé. V současné dob  existuje 

v Evrop  multilaterální smlouva mezi severskými zem mi, tzv. severská smlouva. Tato 

smlouva je uzav ena mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem, Švédskem  

a Faerskými ostrovy z roku 1996. Další typ této smlouvy uzav ely státy karibské oblasti. 

Tato smlouva byla uzav ena v roce 1994 mezi 15 smluvními státy. (Nerudová, 2014) 

Dále tyto smlouvy rozd lujeme na komplexní a omezené (specifické). Již ze samotného 

názvu vyplývá, že komplexní smlouvy zahrnují veškeré p íjmy vstupující do dvojího 

zdan ní. Naopak smlouvy specifické se zam ují pouze na jeden konkrétní p íjem 

a rozebírají jeho problematiku do hloubky. Smlouvy specifické mají také vždy aplikační 

p ednost p ed smlouvami komplexními. (Danarionline, 2016) 

2.4.3 Modelové konvence  

V současnosti jsou uplatňovány dv  modelové konvence pro uzavírání komplexních 

SZDZ. T etí modelová konvence je uplatňována výhradn  p i uzavírání smluv  

se Spojenými státy Americkými (dále jen „USA“), dle kterého nese i sv j název. 

(Danarionline, 2016)  
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První je model OECD, podle n jž uzavírají SZDZ p edevším vysp lé zem . V t chto 

typech smluv je právo zdanit p íjem ponecháno státu, ve kterém je poplatník 

rezidentem. Modelovou smlouvu o zamezení dvojího zdan ní p íjm  a majetku p ijalo 

OECD v roce 1963. Od té doby p edstavuje návod, podle kterého jsou uzavírány 

mezinárodní dohody. Tyto dohody jsou uzavírány vzájemn  mezi členskými zem mi 

OECD, ale i v či t etím zemím. Druhým typem je model OSN, jehož historie je 

započata již v roce 1921. Podle tohoto modelu jsou uzavírány smlouvy s rozvojovými 

zem mi. Tento model up ednostňuje ponechání daňových výnos  rozvojovým zemím, 

neboť právo na zdan ní p íjmu má stát zdroje. (Láchová, 2007)  

Za t etí modelovou konvenci lze považovat model USA, který má od roku 1996 sv j 

jednotný model. Tento model tvo í samotný základ bilaterálních smluv, které USA 

uzavírá. Model se od dvou zmín ných konvencí odlišuje konceptem rezidenství, které 

hájí zájmy USA. Rezidenství poplatníka je výhradn  vázáno na státní občanství, tj. USA 

zdaňuje rezident m celosv tové p íjmy a zároveň si vyhrazuje právo zdaňovat p íjem 

jako zem  zdroje. (Nerudová, 2014)  

Veškeré následující kapitoly v oblasti SZDZ budou konstruovány dle modelu OECD, 

jelikož model OSN z n ho vychází. Model USA nebude do práce zahrnut, jelikož není  

na území členských stát  hojn  využíván a dosažené výsledky nebudou verifikovány na 

modelovém p íkladu, v nichž by byl jeden ze smluvních stát  USA. 

2.4.4 P edm t smluv o zamezení dvojího zdan ní 

Čl. 1 modelové smlouvy OECD upravuje že „smlouva se vztahuje na osoby, které jsou 

rezidenty jednoho nebo obou Smluvních států“. V p ípad  vzniku kolizních situací je 

použit čl. 4, který upravuje kritéria daňového rezidentství. Daňový rezident je tedy 

poplatník s neomezenou daňovou povinností v či státu rezidence. Daňová povinnost 

tohoto poplatníka se tedy vztahuje jak na p íjmy plynoucí ze státu rezidence, tak na 

p íjmy plynoucí ze zahraničí. Daňová rezidence poplatníka nejčast ji souvisí 

s jeho pobytem na území daného státu a s jeho osobními a hospodá skými vazbami. 

(Sojka, 2013; OECD, 2014) 

Čl. 4 odst. 2 modelové smlouvy OECD určuje základní kritéria pro stanovení státu 

rezidence. Tento článek se nejprve dovolává vnit ních p edpis  smluvních stát , které 
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daňovou rezidenci posuzují. Je tedy nezbytné v tomto p ípad  nejd íve posoudit, zda je 

fyzická osoba (dále jen „FO“) rezidentem dle ZDP a zákona upravujícího statut 

rezidenta v druhém smluvním stát . Pokud FO splňuje podmínky rezidenta v obou 

t chto smluvních státech, pak následuje aplikace čl. 4 SZDZ, podle kterého se rezidence 

určí. P i určování daňové rezidence platí, že pokud SZDZ n které pojmy nedefinuje, 

odvolává se na čl. 3 odst. 2 SZDZ. V tomto p ípad  se dále aplikují definice, které 

upravuje právní úprava každého státu. (Vyškovská, 2016)  

Základním p edpokladem je v první ad  stálý pobyt, jehož definice není dle  

čl. 3 odst. 2 ve SZDZ upravena. V tomto p ípad  se použije definice z tuzemské právní 

úpravy, tedy dle § 2 ZDP a pokynu GF  D-22. Komentá  k čl. 4 modelové smlouvy 

OECD dále uvádí, že v úvahu p ipadá jakákoli forma bydlení, avšak podstatou je stálost 

bytu, což znamená, že FO ud lala vše pro to, aby jí byt byl soustavn  k dispozici. 

(Vyškovská ,2016; OECD, 2014)  

Pokud by nastala situace, kdy FO nemá stálý pobyt v žádném stát , nebo v obou státech, 

p edpokládá se, že stát rezidence je ten, ve kterém má užší osobní a ekonomické vztahy, 

tj. ve stát , ve kterém se nachází tzv. st edisko životních zájm  (nap íklad kde žije jeho 

rodina, kde chodí d ti do školy, kde má p átele a další). P i určování státu rezidence je 

nezbytné brát v úvahu všechny okolnosti a skutečnosti a posuzovat je jako celek ve 

vzájemných souvislostech. V tomto p ípad  by si m l daňový poplatník uschovat 

veškeré dokumenty, které prokazují, že je daný stát centrem životních zájm  (nap íklad 

uschováním veškerých účtenek, výplatních pásek, smluv o uzav ených pojistkách). 

Pokud by nebylo možné stanovit stát rezidence na základ  životních zájm , postupuje 

se podle dalších pomocných kritérií. Nejprve podle toho, kde se obvykle zdržuje, dále 

podle státního občanství a v neposlední ad  se rezidence určí vzájemnou dohodou 

p íslušných ú ad  smluvních stát . (Rylová, 2009, Zákon č. 586/1992 Sb.) 

Statut daňového rezidenství dále upravuje Pokyn GF -D22 § 2 odst. 2, který stanovuje,  

že „dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice  

(§ 2 odst. 2 nebo odst. 3 zákona) v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny 

bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. V případě vzniku 

neomezené daňové povinnosti v České republice (§ 2 odst. 2 zákona) v důsledku 
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skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé 

zdaňovací období“. (Financnisprava, 2016) 

Dle pokynu D-286 ke zdaňování p íjm  daňových nerezident  plynoucích ze zdroj  na 

území ČR, čj. 49/85 663/2005-493, by m l být plátce p íjm  schopen prokázat,  

že poplatník, jemuž p íjmy vyplatil, byl skutečn  rezidentem daného státu. K prokázání 

t chto podmínek lze využít potvrzení o daňovém rezidenství v daném stát , vydané 

zahraničním daňovým ú adem. Toto potvrzení je nesmírn  d ležité z toho d vodu,  

že na základ  jeho existence se posuzuje, zda budou p íjmy poplatníka v ČR dan ny 

celosv tov , nebo bude mít omezenou daňovou povinnost, z titulu daňového 

nerezidenta, pouze na p íjmy dosažené ze zdroj  na území ČR. V návaznosti na 

uvedené se odvíjí i určení zp sobu zdan ní p íjm . (Vyškovská, 2016) 

Naopak daňovým nerezidentem se rozumí poplatník s omezenou daňovou povinností 

v či danému státu. Jeho daňová povinnost je na území tohoto státu omezena výhradn  

na p íjmy ze zdroj  a majetek pocházející nebo nacházející se na jeho území. Statut 

daňového nerezidenta upravuje § 2 odst. 3 ZDP. (Sojka, 2013) 

Čl. 2 modelové smlouvy OECD stanovuje, že smlouva se vztahuje na dan  z p íjm  FO 

a právnických osob a daň z nemovitostí, stanoveny jménem smluvního státu nebo 

nižšími správními útvary a místn  p íslušnými ú ady. (OECD, 2014) 

V diplomové práci je pozornost sm ována pouze na postup zdan ní v oblasti dan   

z p íjm  FO, konkrétn  na p íjmy ze zam stnání. 

2.4.5 P íjmy ze závislé činnosti dle modelové smlouvy OECD 

Čl. 15 modelové smlouvy OECD stanovuje, že p íjmy ze zam stnání podléhají zdan ní 

ve státu zdroje, tedy na území toho státu, ve kterém byla práce skutečn  vykonávána. 

(Rylová, 2009; OECD, 2014) 

Obsah čl. 15 odst. 2 modelové smlouvy OECD popisuje podmínky pro osvobození 

t chto p íjm  od zdan ní ve státu zdroje (tedy tam, kde bylo zam stnání skutečn  

vykonáváno). P íjmy jsou osvobozeny v p ípad , že „odměny, které pobírá rezident 

jednoho smluvního státu z důvodu zaměstnání vykonávaného v druhém smluvním státě, 

podléhají bez ohledu na ustanovení odst. 1 zdanění jen v prvně zmíněném státě, jestliže 
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všechny následující podmínky jsou splněny“. Pokud by tedy všechny níže uvedené 

podmínky byly spln ny, byl by p íjem ve státu zdroje od zdan ní osvobozen. Pokud by 

alespoň jedna z následujících podmínek byla porušena, stát zdroje si m že nárokovat 

zdan ní t chto p íjm . (OECD, 2014)  

Dle čl. 15 odst. 2 a), b), c) modelové smlouvy OECD se uvád jí následující podmínky 

pro osvobození p íjm  ze zam stnání od zdan ní ve státu zdroje. „Dle písmena  

a) časové období související s výkonem práce nepřesáhne 183 dnů v období 

dvanácti měsíců po sobě jdoucích nebo v příslušném zdaňovacím období, 

b) činnosti vykonané na území ČR (státu zdroje) jsou osvobozeny od zdanění 

tehdy, pokud je zaměstnanec i zaměstnavatel zahraniční osobou a  

c) mzda zaměstnanců nejde k tíži stálé provozovny.“ (OECD, 2014) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části práce je provedena analýza současné situace. V první části je zhodnocena 

sm rnice 2004/38/ES o právu občan  Unie a jejich rodinných p íslušník  svobodn  se 

pohybovat a pobývat na území členských stát  a na ízení (EU) č. 492/2011 o volném 

pohybu pracovník  uvnit  Unie. V návaznosti na jednotlivé právní úpravy jsou 

vyvozeny d sledky pro daňové poplatníky. Dále jsou popsány administrativní kroky, 

týkající se dané problematiky a postup zdan ní rezident  EU v ČR.  

3.1 Sm rnice 2004/38/ES a na ízení (EU) č. 492/2011 

St žejní částí této sm rnice pro účel diplomové práce je čl. 3, který zakotvuje,  

že sm rnice se vztahuje na všechny občany EU a p iznává každému občanovi členského 

státu se svobodn  pohybovat a pobývat na území členských stát . V souvislosti s touto 

sm rnicí je upravena v čl. 6 t ím síční doba pobytu občana na území jiného členského 

státu, která s sebou nenese žádné formality, tj. občan EU se m že na území jiného 

členského státu zdržovat po dobu 3 m síc , aniž by musel mít platné povolení k pobytu. 

Dle čl. 5 musí mít občan Unie pro vstup na území pouze platný pr kaz totožnosti, nebo 

cestovní pas. Členský stát, na jehož území se občan Unie nachází po dobu 3 m síc , 

m že požadovat ohlášení jeho p ítomnosti ve stanové lh t . Pokud tuto ohlašovací 

povinnost občan nesplní, m že být podroben p im eným, ale nediskriminačním 

sankcím. Čl. 7 upravuje osoby, které mají právo pobytu delší jak 3 m síce na území 

jiného členského státu. V souvislosti s tématem diplomové práce je rozhodné, že dle  

čl. 7 odst. 1 písm. a) mají občané právo na pobyt delší jak 3 m síce, pokud „jsou  

v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně 

výdělečně činnými“. Čl. 8 sm rnice 2004/38/ES upravuje formality p i vstupu občana 

Unie na území jiného členského státu, pokud pobyt trvá déle jak 3 m síce. Upravuje, že 

hostitelský stát m že po občanovi požadovat registraci u p íslušných orgán . Pokud tuto 

povinnosti občan v náležit  stanové lh t  nesplní, mohou mu být členským státem 

vym eny p im ené sankce. Neopomenutelnou součástí sm rnice je čl. 24, který 

upravuje rovné zacházení s občany b hem jejich pobytu v členském stát . (MPSV, 

2009)   
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Právo občan  svobodn  se pohybovat dle sm rnice 2004/38/ES m že být omezeno 

pouze z d vodu ve ejného po ádku, ve ejné bezpečnosti, nebo ve ejného zdraví. 

Z t chto stejných d vod  mohou být občané pobývající na území jiného členského státu 

vyhošt ni. Sm rnice zaručuje, že musí být stanoveny záruky v p ípad , že je odpírán 

vstup občana na území jiného členského státu nebo je mu jiným zp sobem zasahováno 

do svobody pohybu a pobytu. (MPSV, 2009) 

Na ízení (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovník  p edpokládá odstran ní 

diskriminace občan  členských stát  na základ  státní p íslušnosti. Diskriminace t chto 

pracovník  se vztahuje na zam stnání, odm nu za práci a jiné pracovní podmínky. 

Stejn  tak se zákaz diskriminace vztahuje práv  na volný pohyb pracovník  uvnit  EU 

za účelem zam stnání. Omezení tohoto pohybu m že být učin no stejn  tak, jako tomu 

bylo u sm rnice 2004/38/ES z d vodu vyhrazených ve ejným po ádkem, ve ejnou 

bezpečností nebo ve ejným zdravím. Dle tohoto na ízení volný pohyb pracovník  

p edstavuje základní právo pracovník . (EUR-LEX.EUROPA, 2016)  

Pro účel diplomové práce je st žejní kapitola 1 - Zam stnání, rovné zacházení a rodiny 

pracovníku s odvoláním na oddíl 1 - P ístup k zam stnání a dále oddíl 2 - Výkon 

zam stnání a rovnost zacházení v na ízení (ES) č. 492/2011. Dle oddílu 1 musí mít 

každý občan členského státu stejné podmínky pro p ístup k volnému zam stnání  

a zam stnavatelé mohou se zam stnanci libovoln  zakládat zam stnanecké smlouvy. 

Dle tohoto oddílu se nesmí postupovat podle právních p edpis , které by znemožňovaly 

p ístup k zam stnání nebo mají omezující charakter poptávky a nabídky na trhu práce. 

V oddílu 2 jsou obsaženy podmínky pro výkon zam stnání a rovnost zacházení 

s občany. Tamtéž je upraveno, že s občany jiného členského státu, jakožto s pracovníky, 

nesmí být zacházeno jinak, než jak je zacházeno s pracovníky, jakožto státními 

p íslušníky daného státu, a to p edevším v oblasti odm ňování, skončení pracovního 

pom ru nebo op tovného zam stnání. Pracovník m musí být bez rozdílu poskytnuta 

možnost uplatňovat stejné sociální a daňové výhody jako tuzemským pracovník m. 

Stejn  tak vzd lání je využíváno na stejném základ  a za stejných podmínek. Stejn  tak 

se na pracovníka jiného členského státu vztahují stejné podmínky, jako je tomu  

u tuzemských zam stnanc  v oblasti odborové činnosti, využívání práva být volen do 
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orgán , využívání všech práv a výhod v oblasti bydlení a v oblasti žádosti o bydlení.  

(EUR-LEX.EUROPA, 2016) 

Co se týče pr m tu sm rnice 2004/38/ES o právu občan  Unie a jejich rodinných 

p íslušník  svobodn  se pohybovat a pobývat na území členských stát  a na ízení (EU) 

č. 492/2011 o volném pohybu pracovník  uvnit  Unie do tuzemské právní úpravy, jsou 

podmínky v nich zakotveny p eneseny do zákona č. 435/2004 Sb., o zam stnanosti 

(dále jen „zákon o zam stnanosti“) a zákona č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinc  na 

území České republiky a o zm n  n kterých zákon  (dále jen „zákon o pobytu 

cizinc “). (Zákon č. 435/2004Sb., 2004; Zákon č. 326/ 1999 Sb., 1999) 

3.2 Administrativní povinnosti p i vstupu do zam stnání v ČR 

Pokud se občané EU rozhodnou hledat práci na území ČR nebo zam stnavatelé hodlají 

zam stnávat občany EU, lze informace o žadatelích o práci a volných pracovních 

místech najít prost ednictvím informační sít  EURES. Tento evropský portál nabízí 

p ehled o nabídce volných pracovních míst, databázi životopis , informace o životních  

a pracovních podmínkách v zemích EU a Evropského hospodá ského prostoru (dále jen 

„EHP“) a Švýcarska a možnostech odborného vzd lání. Webové stránky EURES jsou 

součástí MPSV na internetovém odkazu www.eures.cz. (EURES, 2017) 

V další části je čerpáno ze zákona o zam stnanosti a jsou popsána jeho vybraná 

ustanovení. Dle § 3 zákona o zam stnanosti mají občané EU stejné právní postavení 

jako občané ČR. Z tohoto ustanovení vyplývá, že občané EU nepot ebují k tomu, aby 

byli zam stnáni na území ČR, žádné povolení k zam stnání. (Zákon č. 435/2004 Sb., 

2004) 

Dle § 102 stejného zákona je zam stnavatel povinen vést evidenci občan  EU, kte í 

nastoupili do zam stnání. S odvoláním na § 102 odst. 3 zákona o zam stnanosti musí 

tato evidence obsahovat údaje dle § 91 „identifikační údaje cizince, adresu v zemi 

trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název 

orgánu, který jej vydal, identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, druh práce, 

místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno a další údaje 

nezbytné pro výkon zaměstnání“. Dále musí tato evidence obsahovat údaje o „pohlaví 

těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických 

http://www.eures.cz/


32 

 

činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na 

kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta  

a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání 

zahraničním zaměstnavatelem“. (Zákon č. 435/2009 Sb.). 

Dále dle § 102 odst. 2 zákona o zam stnanosti je povinna vést evidenci krajská pobočka 

ú adu práce, která je povinna v evidenci uvést identifikační údaje cizince, místo výkonu 

práce, druh práce, identifikační údaje zam stnavatele, dobu výkonu, pohlaví t chto FO, 

za azení podle odv tvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší 

dosažené vzd lání a vzd lání požadované pro výkon povolání. (Zákon č. 435/2009 Sb.) 

Zam stnavatel je dále povinen dle § 87 zákona o zam stnanosti nahlásit nástup občana 

EU do zam stnání místn  p íslušnému ú adu práce. Zam stnavatel musí dále 

p íslušnému ú adu práce hlásit jakoukoli zm nu či ukončení pracovního pom ru. Tato 

informační povinnost musí být spln na nejpozd ji do 10-ti kalendá ních dn  ode dne, 

kdy nastaly rozhodné skutečnosti. V p ípad , že by zam stnanec pracoval na území ČR 

déle jak 3 m síce na základ  pobytové titulu, má zam stnavatel povinnost uschovat 

kopie doklad  prokazujících oprávn nost pobytu občana EU na území ČR, a to po celou 

dobu zam stnání a následn  po dobu 3 let od ukončení pracovního pom ru. (Zákon  

č. 435/2004 Sb., 2004) 

V ohlašovací povinnosti pro ú ad práce zam stnavatel uvádí identifikační údaje 

rezidenta EU, adresu v zemi jeho trvalého pobytu, korespondenční adresu v ČR, 

dosažené vzd lání, místo, kde bude provád n výkon zam stnání, druh práce, za azení 

dle odv tvové klasifikace ekonomických činností, vzd lání, které je požadováno pro 

výkon zam stnání, identifikační údaje zam stnavatele a zda se jedná o první výkon 

práce rezidenta EU na území ČR. (Joklová, Ryšavá, 2009) 

3.3 Zdan ní rezident  EU 

Daňoví nerezidenti zdaňují v ČR pouze p íjmy, kterých dosáhli ze zdroj  na území ČR. 

Taxativní výčet p íjm  ze zdroj  v ČR u daňových nerezident  je uveden v § 22 ZDP. 

P íjmy ze zdroj  na území ČR jsou rozd leny do dvou kategorií, a to na p íjmy, které 

jsou považovány za p íjmy ze zdroj  v ČR bez ohledu na to, od koho nerezidentovi 

plynou (§ 22 odst. 1 písm. a) – f), písm. h) ZDP) a dále na p íjmy, které jsou 
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považovány za p íjmy ze zdroj  v ČR, pouze pokud jsou nerezidentovi hrazeny českými 

daňovými rezidenty nebo pokud jsou hrazeny prost ednictvím stálých provozoven 

umíst ných na území ČR (§ 22 odst. 1 písm. g) ZDP). Pro účel diplomové práce je 

st žejní, že dle § 22 odst. 1 písm. b) ZDP je stanoveno, že p íjmy ze závislé činnosti 

(zam stnání) si ČR nárokuje zdanit. Tuto podmínku určuje i smlouva, pokud výkon 

činnosti je provád n na území ČR. (Vyškovská, 2016) 

P íjmy ze závislé činnosti jsou taxativn  vyjmenované v § 6 odst. 1 a 2 ZDP. Jedná se 

zejména o p íjmy ze současného nebo d ív jšího pracovn -právního pom ru, služebního 

pom ru (p íjmy voják , policist , celník ), členského pom ru nebo obdobného pom ru 

(nap . odm ny za práci, které jsou vyplácené zam stnanci, který není v pracovn -

právním pom ru, ale tento pom r vykazuje jeho znaky) a dále se sem adí pln ní 

v podob  funkčních požitk . V neposlední ad  se do p íjm  ze závislé činnosti zahrnují 

p íjmy za práci člen  družstev, společník  s.r.o., komanditist  k.s., odm ny člen  

orgán  právnické osoby a odm ny likvidátor . Dále se sem adí p íjmy plynoucí 

v souvislosti s výkonem závislé činnosti, tj. náhrady ušlé mzdy, nepen žní p íjmy 

v podob  cenného rozdílu (viz. § 6 odst. 3 ZDP) a nepen žní p íjmy plynoucí z užívání 

motorového vozidla pro služební i soukromé účely (viz. § 6 odst. 6 ZDP). V neposlední 

ad  jsou do § 6 ZDP azeny p íjmy z mezinárodního pronájmu pracovních sil. (Zákon  

č. 586/1992 Sb., 1992) 

Výše uvedené p íjmy jsou považovány za p íjmy bez ohledu na to, zda se jedná  

o pravidelné nebo jednorázové a zda je dostává zam stnanec nebo osoba, na kterou 

p ipadlo p íslušné právo. Bez ohledu na to, jestli jsou zam stnanci vyplaceny nebo jsou 

p ipsány k dobru. (Dvo áková, 2016) 

Obrázek č. 3 popisuje, který stát má právo podrobit p íjem dani. 
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Obrázek 2: Právo státu podrobit p íjem dani 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SZDZ nejd íve určí, zda m že stát zdroje p íjem zdanit nebo je p íjem dan n pouze ve 

státu rezidence. Pokud právo zdanit p ísluší pouze státu rezidence, tak stát zdroje 

nem že podrobit p íjem dani. V opačném p ípad  smlouva stanoví, že stát zdroje má 

právo p íjem zdanit buď s omezením nebo bez omezení. V tom p ípad  m že být p íjem 

od dan  osvobozen, pokud jsou spln ny podmínky pro osvobození. V ostatních 

p ípadech musí být p íjem uveden v § 22 ZDP, tj. kde jsou uvedeny p íjmy  

u kterých si ČR vyhrazuje právo p íjmy zdanit. Pokud by druh p íjmu nebyl  

v ustanovení § 22 ZDP uveden, nemohla by ČR p íjem podrobit dani.  

3.3.1 Podmínky zdan ní ve státu zdroje 

V p ípad , že by zam stnavatelem byla zahraniční osoba, která na území ČR nemá 

stálou provozovnu a nejednalo by se o mezinárodní pronájem pracovních sil a pobyt 

zam stnance nep esáhl 183 dn , tak tyto p íjmy by byly dle SZDZ osvobozeny, tedy 

v ČR by se nedanily. Pokud toto osvobození nerezident  nelze uplatnit, není zde 

prakticky rozdíl ve zdan ní s výjimkou nezdanitelných částí základu dan  dle § 15 ZDP, 

uplatn ní slev dle § 35ba ZDP a daňového zvýhodn ní dle § 35c ZDP. (Vyškovská, 

2016)  

Pokud zam stnání zprost edkuje ú ad práce nebo agentura, jedná se o mezinárodní 

pronájem pracovních sil, tj. poskytování pracovních sil daňovými nerezidenty českým 

daňovým rezident m. Zam stnavatel je v tomto p ípad  český daňový rezident, avšak 

odm ny za vykonanou práci jsou vypláceny prost ednictvím zahraniční osoby. P íjem 

podléhá zdan ní dle § 38h ZDP a sražené zálohy je dle § 38c ZDP povinen odvád t 

český zam stnavatel. (Sojka, 2013; MFCR, 2013) 



35 

 

Pokud by úhrada zam stnanc m obsahovala i částku za zprost edkování, tak p íjem 

zam stnance nem že být nižší než 60 % této úhrady. K tomuto ustanovení byl vydán 

pokyn D-151 k zajišt ní jednotného postupy p i uplatňování § 6 odst. 2 ZDP a pokyn  

D-174, kterým se upravuje postup p i ročním zúčtování záloh na daň z p íjm  ze závislé 

činnosti. (Sojka, 2013; MFCR, 2013) 

Také v p ípad  vyslání cizince k výkonu práce na území ČR, je zam stnavatel 

zahraniční osobou. Definici pojmu vyslaného zam stnance vymezuje na ízení 

(ES) č. 883/2004, které upravuje že „osoba zaměstnaná na území členského státu 

podnikem, pro nějž obvykle pracuje, která je vyslána tímto podnikem na území jiného 

členského státu, aby tam pro něj vykonala práci, nadále podléhá právním předpisům 

prvního členského státu za předpokladu, že očekávané trvání této práce nepřekračuje 

12 měsíců a že není vyslána, aby nahradila jinou osobu, které skončila doba jejího 

vyslání“, pokud jsou tyto podmínky spln ny, podléhá tedy vyslaný zam stnanec 

právním p edpis m státu, v n mž je rezidentem. Pokud však doba práce z d vodu 

nečekaných událostí p ekročí dobu 12-ti m síc , tak i v tomto p ípad  se použijí 

p edpisy státu rezidence, pokud k tomu p íslušný ú ad státu vydá souhlas. (Joklová, 

Ryšavá, 2009; MPSV 2011) 

Pokud by p íjmy ze zam stnání šly k tíži stálé provozovny je porušena jedna 

z podmínek pro jejich osvobození. V p ípad , že by zam stnání bylo vykonáváno na 

území státu zdroje, byly by zde p íjmy zdan ny. Co se týče ČR, vyhrazuje si právo tyto 

p íjmy zdanit dle § 22 ZDP. (Zákon č. 586/1992Sb., 1992, OECD, 2014) 

V souvislosti s výše uvedeným je dále popsán pojem stálá provozovna, její typy  

a podmínky vzniku dle modelové smlouvy OECD a ZDP. Tato část je zde uvedena 

pouze pro snadn jší porozum ní toho, kdy má stát zdroje právo p íjmy za zam stnání 

podrobit dani. S ohledem na to, že pojem stálá provozovna není tématem diplomové 

práce, je tato část popsána ve stručnosti.  

Dle modelové smlouvy OECD se stálou provozovnou rozumí „trvalé místo k výkonu 

činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo z části vykonávána činnost podniku“. Dle 

modelové smlouvy OECD výraz stálá provozovna zahrnuje p edevším „místo vedení, 

závod, kancelář, továrnu, dílnu, důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoli jiné 
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místo těžby přírodních zdrojů“. Výrazem stálá provozovna se dle modelové smlouvy 

OECD rozumí také staveništ , stavba nebo instalační projekt, pokud trvá déle než  

12 m síc . Modelová smlouva OECD v čl. 5 odst. 5 upravuje vznik stálé provozovny 

z titulu závislého zástupce. Tento vznik není podmín n časovým testem. Dále je  

v odst. 6 stejného článku upraven vznik stálé provozovny z titulu nezávislých povolání, 

tj. stálá provozovna vzniká prost ednictvím maklé e, generálního komisioná e nebo 

jiného agenta. (OECD, 2014)  

Pokud SZDZ nezakotvuje výraz stálá provozovna a podmínky pro její vznik, použije se 

v tomto p ípad  tuzemská právní úprava. Dle § 22 ZDP se stálou provozovnou rozumí 

nap íklad dílna, kancelá , místo k t žb  p írodních zdroj , místo prodeje, staveništ . 

Vznik stálé provozovny v p ípad  staveništ  a poskytování činností a služeb je 

podmín n časovým testem, tj. p esáhne-li jejich doba trvání 6 m síc  v období 

12-ti kalendá ních m síc  jdoucích po sob . Stálá provozovna dle ZDP m že vznikat  

i z titulu závislého zástupce. Tento vznik stálé provozovny není podroben časovému 

testu. Dále stálá provozovna vzniká, pokud nerezident ČR pobírá p íjem jakožto 

společník ve ejné obchodní společnosti nebo jako komplementá  komanditní 

společnosti. (Zákon č. 586/1992Sb., 1992) 

Obrázek č. 2 popisuje podmínky pro postup zdan ní v p ípad , že rezident EU bude 

vykonávat závislou činnost na území ČR pro tuzemského zam stnavatele a pro 

zahraničního zam stnavatele.  

 

Obrázek 3: Podmínky pro zdan ní p íjm  nerezidenta v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výše uvedený obrázek popisuje postup na základ  kterého je určeno, zda stát zdroje má 

právo p íjem zdanit či nikoliv. V p ípad , že je činnosti provád na na území ČR pro 

zahraničního zam stnavatele, jsou p íjmy zdan ny na území státu zdroje pouze, 

vznikne-li stálá provozovna. V tomto p ípad  si ČR nárokuje p íjem zdanit dle  

§ 22 ZDP. Další možností m že být, že činnost podléhá jiným právním p edpis m,  

tj. ČR nebude mít právo tyto p íjmy zdanit a tato činnost bude zdan na dle jiných 

právních p edpis . P íjmy dále nebudou zdan ny ve státu zdroje pokud budou spln ny 

všechny t i podmínky zakotvené v čl. 15 odst. 2 OECD, které byly popsány již 

v teoretické části s odkazem na 2. 4. 5. P íjmy ze závislé činnosti dle modelové smlouvy 

OECD.  

Pokud však bude činnost na území hostitelského státu provád na pro českého 

zam stnavatele, vyhrazuje si ČR p íjmy zdanit vždy dle § 22 ZDP. 

Dále bude pracováno pouze s pracovn -právním pom rem, který vzniká mezi českým 

zam stnavatelem a zahraničním zam stnancem na základ  lokální pracovní smlouvy. 

V následujících částích diplomové práce je využito podmínek, které zakotvuje ZDP  

s platností a účinností k roku 2016, pokud není stanoveno jinak.  

3.3.2 Zdan ní p íjm  ze zam stnání 

V p ípad  p íjm  ze závislé činnosti, kdy ČR je státem zdroje a jsou spln ny podmínky 

s odvoláním na § 22 ZDP, je postupováno dle ustanovení § 38h ZDP tj., „plátce daně 

vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen "záloha") 

ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu. 

Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo 

vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů 

zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 a příjmů, které nejsou 

předmětem daně 

a) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a 

b) zvýšený o povinné pojistné“. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Pokud by se však jednalo o p íjmy plynoucí na základ  dohody o provedení práce, které 

by nep esahovaly částku 10 000 Kč za m síc a poplatník by u zam stnavatele nem l 
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podepsané prohlášení k dani, bylo by v tomto p ípad  postupováno dle § 36 ZDP. Tyto 

p íjmy by tvo ily samostatný základ dan  a byly by zdan ny zvláštní sazbou dan . 

Pokud by m l poplatník podepsané prohlášení, byla by zde aplikována zálohová daň  

15 % a v p ípad  p íjm  do 10 000 Kč by nebyly odvád ny zálohy na zdravotní  

a sociální pojišt ní. Pokud by se jednalo o m síční p íjmy p evyšující částku 10 000 Kč 

postupovalo by se dle podmínek uvedených výše. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

V p ípad , že by se jednalo o p íjmy z dohody o pracovní činnosti, které by byly nižší 

než 2 500 Kč za m síc, byla by aplikována 15% zálohová daň a poplatník by neodvád l 

zálohy na sociální a zdravotní pojišt ní. Pokud by p íjmy dosáhly hranice 2 500 Kč, daň 

z p íjm  by byla srážena stejným postupem jako u b žného pracovního pom ru. (Zákon 

č. 586/1992 Sb., 1992) 

3.3.3 Nezdanitelné části základu dan  

Nezdanitelné části základu, které mohou uplatnit jak daňoví rezidenti ČR, tak daňoví 

rezidenti EU a EHP jsou upraveny v § 15 ZDP a jedná se zejména o poskytnuté 

bezúplatné pln ní, zaplacené úroky z úv r , které jsou na bytové pot eby, tj. nap íklad 

na výstavbu rodinného domu, p ísp vky na penzijní pojišt ní a p ipojišt ní, pojistné na 

soukromé životní pojišt ní, členské p ísp vky odborovým organizacím a úhrady za 

zkoušky ov ující výsledky dalšího vzd lávání. Ze základu dan  sníženého o tyto 

nezdanitelné části základu dan  se následn  vypočítá daň z p íjm  FO. (Zákon  

č. 586/1992 Sb., 1992) 

Podmínky využití nezdanitelných částí základu dan  v p ípad  rezidenta EU jsou 

popsány v 3. 3. 5 Podmínky pro uplatn ní optimalizačních prost edk  

V obsahu diplomové práce budou využity nezdanitelné části základu dan  v podob  

poskytnutých bezúplatných pln ní, které upravuje § 15 odst. 1, který stanoví, že 

hodnotu bezúplatného pln ní, lze od základu dan  odečíst v p ípad  že „hodnota 

bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 

alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně“. (Zákon  

č. 586/1992 Sb., 1992) 
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Bezúplatné pln ní lze dle § 15 odst. 1 ZDP uplatnit i v p ípad , že bylo poskytnuto 

„právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného 

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než 

České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují 

podmínky stanovené tímto zákonem“. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Zp sob prokázání nároku na odečet nezdanitelných částí základu dan  upravuje  

§ 38l ZDP. Avšak tento postup je relevantní v p ípad  plátc  dan , nikoli p i podávání 

daňového p iznání u FO (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992).  

Z výše uvedeného d vodu se v p ípad  daňového p iznání postupuje dle pokynu  

GF -D22 s odvoláním na § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 pokynu GF -D22 tj., „poskytnuté 

bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je 

příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného 

plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí“. 

(Pokyn GF  D-22, 2015) 
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3.3.4 Slevy a daňové zvýhodn ní 

Tabulka č. 1 popisuje p ehled slev na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP písm. a) až f). 

Tabulka 1: P ehled slev na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) až f) ZDP 

Název slevy Podmínky pro uplatn ní Částka 

Sleva na poplatníka 

Základní sleva – pokud je podepsáno prohlášení uplatňuje 
ji plátce v měsíčních zálohách. Sleva dále snižuje daň 
vypočtenou v daňovém přiznání na konci zdaňovacího 
období. 

24 840 Kč 

Na manželku 

Příjem manželky musí být nižší než 68 000 Kč za zdaňovací 
období a musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti. 
Nerezidenti si ji mohou uplatnit pouze 

prostřednictvím daňového přiznání. 

24 840 Kč 

Invalidita  

1. a 2. stupn  

Průkaz dle českých právních předpisů. Nerezidenti si ji 
mohou uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání. 2 520 Kč 

Invalidita  

3. stupn  

Průkaz dle českých právních předpisů. Nerezidenti si ji 
mohou uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání. 5 040 Kč 

Držitel pr kazu 
ZTP/P 

Průkaz dle českých právních předpisů. Nerezidenti si ji 
mohou uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání. 16 140 Kč 

Sleva na studenta 

Základní sleva – pokud je podepsáno prohlášení uplatňuje 
ji plátce v měsíčních zálohách. Sleva dále snižuje daň 
vypočtenou v daňovém přiznání. 

4 020 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dále ZDP s odvoláním na § 35ba písm. g) zakotvuje slevu za umíst ní dít te. Konkrétní 

podmínky jsou dále upraveny § 35bb ZDP, tj. výše této slevy odpovídá výdaj m, které 

byly prokazateln  vynaloženy poplatníkem za umíst ní vyživovaného dít te 

v p edškolním za ízení. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 
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Bez omezení mohou daňoví nerezidenti využít slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč  

a dále slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Sleva na studenta m že být u poplatníka 

využita po dobu, po kterou se soustavn  p ipravuje na budoucí (až do dovršení v ku  

26 let). V p ípad  doktorského studia se v ková hranice posouvá na 28 let. (Vyškovská, 

2016) 

U slevy na manželku musí být dodržena podmínka dle § 35ba odst. 1 písm. b), tj. 

manželka nem že mít vyšší p íjmy než 68 000 Kč za zdaňovací období a žije  

s poplatníkem ve společné domácnosti. Dále, pokud si bude poplatník uplatňovat slevy 

dle § 35ba ZDP odst. c) až e) musí jít o d chod nebo pr kaz ZTP/P podle českých 

právních p edpis . (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

ZDP dále upravuje daňové zvýhodn ní s odkazem na § 35c, na které má nárok 

poplatník vyživující dít , které žije s poplatníkem ve společné hospoda ící domácnosti 

na území členského státu EU nebo státu tvo ícího Evropský hospodá ský prostor. Výše 

slevy je 13 404 Kč ročn  na jedno dít , 17 004 Kč ročn  na druhé dít  a 20 604 Kč 

ročn  na t etí a každé další dít , pokud neuplatňuje slevu na dani podle  

§ 35a ZDP nebo § 35b ZDP. Poplatník o daňové zvýhodn ní sníží daň vypočtenou 

podle § 16 ZDP, p ípadn  sníženou podle § 35 ZDP nebo § 35ba ZDP nebo 35bb ZDP. 

Daňové zvýhodn ní m že poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu 

nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společn  hospoda ící domácnosti 

vyživováno více d tí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Slevu na 

dani dle § 35c odst. 2 ZDP m že poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti 

vypočtené podle tohoto zákona za p íslušné zdaňovací období. Je-li nárok poplatníka na 

daňové zvýhodn ní vyšší než daňová povinnost vypočtená podle zákona o daních  

z p íjm  za p íslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník 

m že daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximáln  však do 

výše 60 300 Kč ročn . Daňový bonus m že uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím 

období m l p íjem podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku 

minimální mzdy. U poplatníka, který m l p íjmy pouze podle § 9 ZDP, nesmí výdaje 

p evýšit tyto p íjmy. V p ípad , že poplatníkovi vznikne p eplatek na dani, postupuje se 

dle § 155 daňového ádu, tj. tento p eplatek se vrací na základ  žádosti. Datum 
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splatnosti p eplatku je 3. 4. 2017 a nejzazší termín pro vrácení p eplatku je 3. 5. 2017. 

(Zákon č. 586/1992 Sb., 1992; Zákon č. 280/2009Sb., 2009) 

Podmínky využití výše uvedených slev dle § 35 odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP jsou 

popsány v 3. 3. 5 Podmínky pro uplatn ní optimalizačních prost edk . 

3.3.5 Podmínky pro uplatn ní optimalizačních prost edk  

P i výpočtu zálohy na daň u zahraničního zam stnance, český zam stnavatel nem že  

(i v p ípad , že je podepsáno prohlášení k dani) p ihlédnout k nezdanitelným částím 

základu dan  dle § 15 ZDP, k daňovému zvýhodn ní dle § 35c ZDP ani ke slevám dle  

§ 35ba ZDP odst. b) až e). Zahraniční zam stnanec (rezident EU a EHP) m že uvedené 

optimalizační prost edky uplatnit pouze p i celoročním zdan ní p íjm . Nicmén  jen za 

podmínky, že p íjmy ze zdroj  v ČR činí nejmén  90 % všech p íjm  s výjimkou 

p íjm  v § 3 a § 6 ZDP, p íjm  osvobozených podle § 4, § 6 nebo § 10 ZDP nebo 

p íjm , z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan . Výše p íjm  ze 

zahraničních zdroj  je prokazována potvrzením zahraničního správce dan . Poplatník, 

který si chce uplatnit slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP, daňové 

zvýhodn ní či nezdanitelné části základu dan  je povinen podat daňové p iznání za dané 

zdaňovací období. (Vyškovská, 2016; Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Pro p ehlednost je níže vypracován obrázek č. 4 znázorňující podmínky pro uplatn ní 

nezdanitelných částí základu dan , slev dle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) a daňového 

zvýhodn ní. 

 

Obrázek 4: Podmínky uplatn ní §15, § 35ba písm. b) až e) a g) a § 35c ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.6 Výpočet zálohy a daňové povinnosti 

Na základ  titulu dohody o provedení práce je p íjem podroben dani dle  

§ 6 odst. 4 ZDP, tedy zvláštní sazbou dan  ve výši 15 %. Tato daň se však uplatní 

pouze, pokud výše m síčního p íjmu je rovna nebo nižší částce 10 000 Kč. U dohody  

o provedení práce stojí za zmínku, že zam stnanec pro jednoho zam stnavatele nesmí 

odpracovat více jak 300 hodin za rok. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992)  

P íjmy rezident  EU ze závislé činnosti dále podléhají zdan ní dle § 38h ZDP, tedy 

zálohou na daň (pokud jsou spln ny veškeré podmínky uvedené výše). Tento zp sob 

zdan ní je uplatňován vždy u hlavního pracovního pom ru a u dohody o provedení 

práce, pokud p íjmy p esahují částku 10 000 Kč za m síc. U dohody o provedení 

činnosti je tento zp sob zdan ní uplatňován, pokud výše m síčního p íjmu činí 

částku 2 500 Kč a výše. Plátce dan  odvádí každý m síc zálohu z dosaženého p íjmu 

poplatníka. Pokud má povinnost, nebo si poplatník podá daňové p iznání pro uplatn ní 

slev, nezdanitelných částí a daňového zvýhodn ní, tak se o zaplacené zálohy snižuje 

jeho výsledná daňová povinnost. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992)  

U rezident  EU se p i výpočtu zálohy nep ihlíží k m síčním slevám (výjimku tvo í 

základní slevy na poplatníka a studenta) dle podepsaného prohlášení k dani z p íjm  

FO, jak již bylo zmín no výše. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Zam stnavatel musí zam stnance p ihlásit k zdravotnímu pojišt ní prost ednictvím 

p edepsaného formulá e „Hromadné oznámení zam stnavatele“ s použitím kódu „E“. 

Tento formulá  se používá pro první p ihlášení zam stnance z EU bez trvalého pobytu. 

Formulá  je p iložen v p íloze č. 1 diplomové práce. Do místa, které je vyčlen no pro 

číslo pojišt nce, je uvád no pohlaví a datum narození. Prost ednictvím kódu „E“ se 

zam stnavatel p ihlásí k platb  pojistného. Za zmínku stojí, že u druhého  

a dalšího nástupu se zam stnavatel p ihlašuje prost ednictvím kódu „A“. Po p ihlášení 

je vygenerováno číslo pojišt nce a zelený pr kaz pojišt nce, který zdravotní pojišťovna 

p edává zam stnavateli. Dále musí zam stnavatel každý m síc podávat „P ehled  

o platb  pojistného zam stnavatele“, kde uvádí vym ovací základ zam stnanc , 

úhrnnou výši pojistného a počet zam stnanc . Tento p ehled se podává na p íslušné 

zdravotní pojišťovn . V neposlední ad  je zam stnavatel povinen podávat každý m síc 

„P ehled o výši pojistného“, který se podává na České správ  sociálního zabezpečení. 
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Tento p ehled obsahuje výši vym ovacího základu a výši pojistného. Oba výše 

uvedené tiskopisy musí být odevzdané nejpozd ji do 20. dne následujícího m síce. 

Zam stnavatel v pr b hu pracovního pom ru odvádí zdravotní a sociální pojišt ní 

v českých korunách. Pojistné je splatné v období od 1. do 20. dne následujícího 

kalendá ního m síce. Pojistné se odvádí v rámci zálohového období a je součástí 

výpočtu zálohy na daň. (Danarionline, 2016; Zákon č. 48/1997 Sb., 1997; Zákon  

č. 592/1992 Sb., 1992) 

Níže je zobrazeno schéma výpočtu m síční zálohy na daň u rezidenta EU. 

Schéma výpočtu zálohy na daň u rezidenta EU 

M síční p íjem (hrubá mzda) 

+ pojistné na zdravotní pojišt ní hrazené zam stnavatelem (9 %) 

+ pojistné na sociální pojišt ní hrazené zam stnavatelem (25 %) 

Základ dan  pro výpočet zálohy na daň v Kč 

Základ dan  zaokrouhlený na stokoruny nahoru 

Daň 15 % ze základu dan  

- Sleva na poplatníka (2070 Kč/m síčn ) 

- Sleva na studenta (335 Kč/m síčn )  

Záloha na daň po slevách 

Dle § 38h odst. 7 ZDP plátce (zam stnavatel) sráží zálohu p i výplat  p íjm  ze závislé 

činnosti. Zálohu musí plátce srazit do 20. dne kalendá ního m síce, v n mž tato 

povinnosti vznikla. Tyto zálohy jsou vždy povinné u rezident  EU pobírající p íjem ze 

závislé činnosti na území ČR. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992; Vyškovská, 2016) 

Pokud by zam stnavatel srazil ze zálohy na daň mén , tak rozdíl musí být sražen do  

31. b ezna následujícího roku. Pokud zam stnavatel srazil ze zálohy na daň více, musí 

p íslušný rozdíl vrátit zam stnanci do 15. února následujícího roku. (Danarionline, 

2016) 
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Rezident EU m že požádat o roční zúčtování záloh. Zam stnavatel však m že 

p ihlédnout pouze k základní slev  na poplatníka a na studenta (pokud poplatník splňuje 

podmínky pro jejich uplatn ní). Nikdy nem že p ihlédnout k odčitatelným položkám 

snižujícím základ dan  dle § 15 ZDP, ostatním slevám dle § 35ba ZDP nebo daňovému 

zvýhodn ní dle § 35c ZDP. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992; Vyškovská, 2016) 

Pokud rezident EU využije možnost podat daňové p iznání, m že si uplatnit slevy dle  

§ 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), daňové zvýhodn ní na d ti dle § 35c ZDP nebo 

nezdanitelné části základu dan  dle § 15 ZDP. Poplatník dan  z p íjm  FO musí dále 

doložit potvrzení o zdanitelných p íjmech ze závislé činnosti, které mu na žádost 

vystaví zam stnavatel ve lh t  10 dn . Tyto údaje jsou rozhodné práv  pro výpočet 

základu dan , dan , záloh a výši slev dle § 35ba a daňového zvýhodn ní. Kopii tohoto 

vystaveného dokladu, je plátce povinen uschovat. P ipomeňme, že tuto možnost mají 

pouze rezidenti EU a EHP v p ípad , že jejich p íjmy z ČR tvo í minimáln  90 % na 

celosv tových p íjmech. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Pro výpočet daňové povinnosti je nezbytné zkonstruovat dílčí základy dan , které 

společn  tvo í základ dan . Od vytvo eného základu dan  lze odečíst nezdanitelné části 

základu dan  upravené v § 15 ZDP, pokud však poplatník splní podmínky pro jejich 

odečet. Následn  se takto ponížený základ dan  zaokrouhlí na celé 100 Kč dol . 

Zaokrouhlený základ dan  podléhá sazb  dan  ve výši 15 %. Od této dan  lze odečíst 

roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a studenta ve výši 4 020 Kč a následn  

slevy dle § 35ba písm. b) až e) a g) (pokud poplatník splňuje podmínky uvedené výše).  

Po slevách lze odečíst daňové zvýhodn ní na dít . Jak již bylo zmín no, v tomto 

p ípad  daňové zvýhodn ní ponižuje vypočtenou daň a m že vzniknout daňový bonus. 

Od skutečn  vypočtené dan  se nakonec odečítají zálohy, které plátce srážel ze mzdy 

poplatníkovi každý m síc. V p ípad , že odvedené zálohy jsou vyšší, jak daňová 

povinnost poplatníkovi vzniká p eplatek. (Dvo áková, 2016). 

Tabulka č. 2 popisuje postup konstrukce základu dan  dle § 6 až § 10 ZDP a postup 

výpočtu daňové povinnosti z p íjm  ze závislé činnosti. 
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Tabulka 2: Konstrukce základu dan  dle § 6 - § 10 ZDP 

 (Zdroj: Dvo áková, 2016) 

DZD § 6 

P íjmy ze závislé činnosti 
+ pojistné na sociální zabezpečení, p ísp vek na státní politiku nezam stnanosti a na 
ve ejné zdravotní pojišt ní 
(nelze uplatnit žádné výdaje, nelze dosahovat ztráty) 

DZD § 7 

P íjmy ze samostatné činnosti 
– výdaje na udržení, zajišt ní a dosažení p íjm  

(výdaje prokazateln  vynaložené nebo paušální, lze zde dosahovat ztráty) 

DZD § 8 
P íjmy z kapitálového majetku 

(lze uplatnit výdaje, nelze dosahovat ztráty) 

DZD § 9 

P íjmy z nájmu 

– výdaje na udržení, zajišt ní a dosažení p íjm  

(výdaje prokazateln  vynaložené nebo paušální, lze zde dosahovat ztráty) 

DZD § 10 

Ostatní p íjmy  
– výdaje na dosažení p íjmu 

(výdaje prokazateln  vynaložené s výjimkou uplatnit paušál, nelze dosahovat ztráty) 

= Součet DZD  

- Odečet daňové ztráty 

= Základ dan  po odečtení ztráty 

- Odečet nezdanitelných částí základu dan  (§ 15 ZDP) 

= Základ dan  snížený a zaokrouhlený na celá sta Kč dol  

x Sazba dan  15 % (§ 16 ZDP) 

= Daň (zaokrouhlena na celé Kč nahoru) 

- Slevy na dani (§ 35ba ZDP) 

= Daň snížená o slevy 

- Daňové zvýhodn ní na dít  (§ 35c ZDP) 

= Daň/daňový bonus 

- Zaplacené zálohy 

= Zbývá doplatit (+), anebo zaplaceno více (-) 
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3.3.7 Podmínky dohody o provedení práce 

Podmínky dohody o provedení práce jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoníkem práce s odvoláním na § 74 až § 77 tohoto zákona. S odvoláním na  

§ 75 zákoníku práce „rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, 

nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také 

doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na 

základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena 

doba, na kterou se tato dohoda uzavírá“. (Zákon č. 262/2006 Sb., 2006)  

Administrativní povinnosti u tohoto typu závazku jsou zcela totožné jako u hlavního 

pracovního pom ru, který byl rozebrán již výše. Rozdílem však je, že v p ípad  p íjmu 

do 10 000 Kč za m síc nejsou sráženy m síční zálohy. Zam stnavatel není v tomto 

p ípad  povinen hlásit zam stnance k odvodu povinného pojistného na správ  

sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovn . (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

P íjmy z dohody o provedení práce v p ípad , že nedosahují 10 000 Kč za m síc  

a poplatník nemá u zam stnavatele podepsané prohlášení jsou upraveny v § 6 ZDP  

odst. 4, tj. „příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem 

daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy 

podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše  

u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10000 Kč, a zaměstnanec  

u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4, 5 nebo  

7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8“. S odkazem na toto ustanovení 

se u t chto p íjm  sráží zvláštní sazba dan  p ímo u zdroje, tj. sráží jí p ímo 

zam stnavatel a odvádí na p íslušný finanční ú ad. Výhodou je mít vždy podepsané 

prohlášení k dani z p íjm  FO, jelikož na tomto základ  jsou m síčn  p iznávány 

veškeré daňové úlevy. Avšak pokud bude poplatník vykovávat soub žn  nap íklad dv  

zam stnání, m že být prohlášení podepsáno pouze u jednoho zam stnavatele. (Zákon  

č. 586/1992 Sb., 1992) 

V p ípad , že je z p íjm  z dohody o provedení práce srážena zvláštní sazba dan  ve 

výši 15 % a poplatník nemá podepsané prohlášení, m že využít práva podat daňové 

p iznání, kde tyto p íjmy uvede. Z možnosti podat daňové p iznání vyplývá, že na 

základ  vzniklého p eplatku m že být část sražené dan  poplatníkovi vrácena. Pokud by 
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p íjmy z této dohody p esahovaly 10 000 Kč za m síc, byl by postup zcela totožný jako 

u hlavního pracovního pom ru. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

3.3.8 Povinnost plátce dan  na konci účetního období 

Plátce dan  má povinnost, pokud b hem účetního období zaúčtoval nebo vyplatil mzdy 

daňovým nerezident m podat místn  p íslušnému správci dan  vyúčtování dan  

z p íjm  ze závislé činnosti. Toto vyúčtování se podává elektronicky do 20. b ezna dle  

§ 38j odst. 5 ZDP. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

V p íloze k vyúčtování plátce dan  uvede počet zam stnanc  k 1. prosinci podle místa 

výkonu práce, p ehledy o dodatečných opravách záloh na daň, dan  a daňového bonusu. 

Dále musí plátce dle § 38j odst. 8 ZDP podat souhrnné údaje zaznamenané na 

mzdových listech vykazovaného zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro 

výpočet mzdy, dan  a záloh. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

3.3.9 Ukončení pracovního pom ru 

P edn  musí být pracovní pom r ukončen výpov dí, buď ze strany zam stnavatele nebo 

ze strany zam stnance s odvoláním na zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

ustanovení § 48, který upravuje zp soby ukončení pracovního pom ru. Smlouva  

o ukončení pracovního pom ru musí být vyhotovena písemn  a musí být podepsána 

zam stnavatelem a zam stnancem, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení. (Zákon  

č. 262/2006 Sb., 2006) 

P i ukončení hlavního pracovního pom ru musí zam stnavatel splnit ohlašovací 

povinnost v či ú adu práce, tj. ohlásit, že rozvázal pracovní pom r se zahraničním 

zam stnancem. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 313 zakotvuje 

povinnost vydat zam stnanci potvrzení o zam stnání (zápočtový list) nejpozd ji v den 

ukončení zam stnání. Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v ustanovení § 334 je 

zam stnavatel povinen zápočtový list zam stnanci doručit, pokud mu nebyl p edán 

osobn  na pracovišti. Podmínky výstupního listu jsou upraveny zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoníkem práce s odvoláním na § 313. Mezi náležitosti zápočtového listu spadají 

údaje o zam stnání, tzn. o jaký pracovní pom r se jednalo a na jak dlouho, druh konané 

práce, dosažená kvalifikace, odpracovaná doba. Dále zam stnavatel uvede, zda byly ze 
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mzdy sráženy srážky (tj. toto se uplatňuje v p ípad  exekuce nebo výživného) a údaje  

o započitatelné dob  zam stnání. V obsahu zápočtového listu zam stnavatel dále uvede 

výši pr m rného výd lku, d vod a zp sob rozvázání pracovního pom ru. (MPSV, 

2017; Zákon č. 262/2006 Sb., 2006; Zákon č. 435/2004 Sb., 2004) 

Zam stnavatel musí splnit ohlašovací povinnost v či správ  sociálního zabezpečení  

a zdravotní pojišťovn , kde musí zam stnance odhlásit do 8 dn . Dále musí na České 

správ  sociálního zabezpečení odevzdat „Evidenční list d chodového pojišt ní“ a to do  

31. 5 následujícího roku, pokud byl pracovní pom r ukončen k 31. 12. Pokud by byl 

pracovní pom r ukončen v pr b hu roku, je lh ta pro podání do konce února 

následujícího roku. (CSSZ, 2017) 

Problematiku evidenčních list  upravuje § 77 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci  

a provád ní sociálního zabezpečení, ve zn ní pozd jších p edpis  a je to jednou 

z hlavních povinností zam stnavatele. Evidenční list d chodového pojišt ní je 

vyhotoven ve t ech stejnopisech, tj. jeden je uložen u zam stnavatele, jeden obdrží 

zam stnanec a jeden se odevzdává na správ  sociálního zabezpečení. Dle § 39 stejného 

zákona se „evidenční listy předkládají České správě sociálního zabezpečení 

prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar 

zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd“. Náležitosti evidenčního listu jsou 

„identifikační údaje zaměstnavatele, jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum  

a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana, druh výdělečné 

činnosti, doba účasti na důchodovém pojištění, doba důchodového pojištění, vyměřovací 

základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle  

§ 16 odst. 4 písm. a), d) a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují, doby, které se ode 

dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za 

výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu“. 

(Zákon č. 582/1991 Sb., 1991; CSSZ, 2005) 

Evidenční list d chodového pojišt ní je rozhodný pro budoucí výplatu d chodu,  

tj. je relevantní, aby evidenční list byl na správ  sociálního zabezpečení odevzdán  

a p íjmy dosažené na území ČR byly ve výpočtu d chodu poplatníka zohledn ny. 

(CSSZ, 2016) 
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Dále musí zam stnavatel vydat potvrzení o zdanitelných p íjmech dle § 38j ZDP, tj. „na 

žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo 

zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad  

o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet 

základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového 

zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová“. (Zákon č. 586/1992 Sb., 

1992).  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zakotvuje, že „není-li sjednán způsob zrušení 

právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní 

činnosti, je možné ho zrušit 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, 

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní 

výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně, nebo 

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou  

o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen 

pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr“. (Zákon  

č. 262/2006, 2006) 

„Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou  

o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo 

okamžitému zrušení nepřihlíží.“ V p ípad , že by pracovní pom r na dohodu  

o provedení práce, byl ukončen výpov dí danou z jakéhokoli d vodu, tak zde počíná 

dnem ukončení b žet 15-ti denní výpov dní lh ta. Ostatní administrativní povinnosti 

jsou zcela totožné jako u hlavního pracovního pom ru, tj. povinnosti uvedené výše. 

(Zákon č. 262/2006, 2006; Zákon č. 205/2005, 2005) 

3.3.10 P ehled povinností, lh t a sankcí 

Níže jsou zpracovány tabulky, které zakotvují p ehled administrativních povinností. 

P ehled je dopln n o lh ty, do kterých musí být povinnosti náležit  spln ny. Dále 

tabulky obsahují odvolání na p íslušné ú ady. V neposlední ad  jsou v jednotlivých 
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p ehledech popsány sankce za nespln ní povinnosti s odkazem na p íslušné ustanovení 

v tuzemské právní úprav , které tyto povinnosti ukládají. Tabulky jsou rozd leny do 

jednotlivých fází pro lepší p ehlednost. 

Tabulka č. 3 uvádí p ehled administrativních povinností, které souvisí se vstupem 

rezidenta EU na území ČR. 

Tabulka 3: Administrativní povinnost souvisejících se vstupem do ČR 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 4 popisuje povinnosti, které souvisí se zam stnáváním rezident  E  v ČR. 

Administrativní povinnosti souvisejících se vstupem do ČR 

Kdo Povinnost Do kdy Kde 
Sankce za 

nespln ní Právní úprava 

R
ez

id
en

t 
E

U
  

Nahlášení místa 
pobytu, pokud je 

pobyt delší než  

30 dn  

 

Do 30 dn  

 

Cizinecká policie ČR Do 3 000 Kč 

Dle zákona  

č. 326/1999 Sb.,  
§ 156 odst. 4  

písm. d) 

R
ez

id
en

t 
E

U
 

Žádost o povolení 
k pobytu, pokud 

se na území ČR 
zdržuje déle jak 

3 m síce 

Do 30 dn  

Ministerstvo vnitra 

ČR nebo zastupitelský 
ú ad 

x x 
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Tabulka 4: Administrativní povinnosti p i zam stnávání rezidenta EU v ČR 

Administrativní povinnosti při zaměstnávání rezidenta EU na území ČR 

Kdo Povinnost Do kdy Kde Sankce za nespln ní Právní úprava 

Za
m

st
na

va
te

l 

P ihlášení k místn  
p íslušné správ  
sociálního 
zabezpečení 

Do 8 dn  

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 

20 0000 – 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 589/1992 Sb.,  

§ 22 odst. 1, 2 

P ihlášení k místn  
p íslušné zdravotní 
pojišťovn  

Do 8 dn  
Zdravotní 
pojišťovna 

50 000 – 200 000 Kč 

Dle zákona  
č. 48/1997 Sb.,  
§ 44 odst. 1 

Ohlašovací 
povinnost (nástup) 

Ode dne 

nástupu 

Krajská pobočka 
ú adu práce 

Do 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 435/2004 Sb.,  
§ 139 a § 140 

Ohlašovací 
povinnost (zm na) 

Do 10 dn  
Krajská pobočka 
ú adu práce 

Do 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 435/2004 Sb.,  
§ 139 a § 140 

Vedení evidence 
občan  EU 

Po dobu 

zam stnání Zam stnavatel Do 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 435/2004 Sb.,  
§ 139 a § 140 

Srážení záloh – 

sociální pojišt ní  
(25 %) 

Zálohové 
období 

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 

0,05 % z dlužné částky 
za každý den 

Dle zákon č. 
589/1992 Sb.,  

§ 20 odst. 1 

Srážení záloh – 

zdravotní pojišt ní  
(9 %) 

Zálohové 
období 

Zdravotní 
pojišťovna 

0,05 % z dlužné částky 
za každý den 

Dle zákon č. 
592/ 1992 Sb.,  

§ 18 odst. 1 

M síční podávání 
p ehledu o platb  
pojistného 
zam stnavatele 

V období od  
1. – 20. dne 

Zdravotní 
pojišťovna 

Až 50 000 Kč 

Dle zákona  
č. 592/1992 Sb.,  
§ 26 

M síční podání 
p ehledu o výši 
pojistného 

V období od  

1. – 20. dne 

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 

Až 50 000 Kč 

Dle zákon  
č. 589/1992 Sb.,  
§ 22 odst.1 

Vyúčtování dan  
z p íjm  

Do 2 m síc  
po uplynutí 
kalendá ního 
roku 

(elektroniky 

do 20. 

b ezna) 

Finanční ú ad Až 500 000 Kč  
Dle zákona č. 
586/1992 Sb.,  

§ 247a a § 250 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Co se týče daňového p iznání, musí být podáno nejpozd ji do 1. dubna. Pokud je 

daňové p iznání podáváno prost ednictvím daňového poradce, prodlužuje se tato lh ta 

do 1. července. Sankce za opožd ní tvrzení dan  upravuje ZDP v § 250 a § 247a. 

Daňové p iznání se vždy podává na p edepsaném formulá i u místn  p íslušného 

finančního ú adu. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Tabulka č. 5 uvádí p ehledu lh t, sankcí a povinností v p ípad  ukončení pracovního 

pom ru. 

Tabulka 5: Administrativní povinnost p i ukončení zam stnání 

Administrativní povinnosti při ukončení zaměstnání 

Kdo Povinnosti Do kdy Kde Sankce za nespln ní Právní úprava 

Za
m

st
na

va
te

l 

Ohlašovací 
povinnost 

(ukončení) 
Do 10 dn  

Krajská pobočka 
ú adu práce 

Do 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 435/2004 Sb.,  
§ 139 a § 140 

Odhlášení 
zam stnance u 
České správy 

sociálního 
zabezpečení 

Do 8 dn  

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 

20 0000 – 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 589/1992 Sb.,  
§ 22 odst. 1, 2 

Odhlášení 
zam stnance na 
zdravotní 
pojišťovn  

Do 8 dn  
Zdravotní 
pojišťovna 

50 000 – 200 000 Kč 

Dle zákona  
č. 48/1997 Sb.,  
§ 44 odst. 1 

Odevzdání 
evidenčního 
listu na 

d chodové 
pojišt ní 

Do 31. 5. 

následujícího 
roku 

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 

20 0000 – 100 000 Kč 

Dle zákona  
č. 589/1992 Sb.,  
§ 22 odst. 1, 2 

Vydání 
zápočtového 
listu 

V den 

ukončení Zam stnavatel Do 2 000 000 Kč  
Dle zákona č. 
251/2005 Sb., 

§ 12 odst. 2  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4 MODELOVÝ P ÍKLAD 

V následující části diplomové práce je navržená metodika verifikována na modelovém 

p íkladu poplatníka z Chorvatska. Nejd íve je popsána modelová situace poplatníka, 

kde jsou uvedeny p íjmy, které poplatník pobíral b hem zdaňovacího období 2016  

a skutečnosti, které jsou relevantní v p ípad  stanovení daňové povinnosti. Dále jsou 

popsány kroky stanovení výsledné daňové povinnosti. 

4.1 Zdan ní p íjm  rezidenta z Chorvatska 

Pan Lukšia je daňový rezident Chorvatska, který na území ČR p ijel 28. 12. 2015. 

Rozhodl se vykonávat závislou činnost pro tuzemského zam stnavatele v Brn  na pozici 

obráb če stroj  v období od 1. 1. – 31. 12. 2016. Jedná se o výrobní podnik, konkrétn  

Kovo výroba Brno, s. r. o. Dne 28. 12. 2015 se pan Lukšia ubytoval na území ČR 

v nájemním dom  Hybešova 58 (jehož pronajímatel byl pan Novák). Pan Lukšia je 

ženatý a má dv  d ti, na které by si rád uplatnil daňové zvýhodn ní.  

Manželka má vlastní p íjem ve výši 12 355,85 HRK (v p epočtu 45 000 Kč p i kurzu  

1 HRK = 3, 6420 Kč) za zdaňovací období 2016.  

V roce 2016 pan Lukšia poskytl bezúplatné pln ní t lovýchovnému spolku v Brn  ve 

výši 15 000 Kč a dále bezúplatné pln ní nemocnici v Chorvatsku ve výši 3 569,47 HRK 

(po p epočtu 13 000 Kč p i kurzu 1 HRK = 3, 6420 Kč).  

Manželka a d ti pana Lukšii žijí trvale v Chorvatsku. Pan Lukšia má v Chorvatsku 

st edisko svých životních zájm , trvalé bydlišt  i veškeré účty.  

Poplatník v d dickém ízení v pr b hu roku 2015 získal výrobní prostory, které  

se nachází na území ČR. Rozhodl se tedy od roku 2016 tyto prostory pronajímat.  

Na území ČR získal pan Lukšia v pr b hu zdaňovacího období 2016 níže uvedené 

p íjmy.  

a) P íjmy ze závislé činnosti od ledna do prosince 2016 (pracovní smlouva na dobu 

určitou). Pravidelná m síční hrubá mzda činila 17 500 Kč. Za zdaňovací období 
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2016 m l u svého zam stnavatele podepsané prohlášení k dani z p íjm  ze 

závislé činnosti.  

b) V pr b hu zdaňovacího období vykonával závislou činnost na základ  dohody  

o provedení práce (od b ezna do srpna 2016). Tato činnost nep ekročila 300 h za 

rok a činnost byla provád na pro tuzemského zam stnavatele. Jednalo se  

o výpomoc ve výrobní firm  v Brn . M síční hrubá mzda činila 8 500 Kč  

a poplatník nem l u tohoto zam stnavatele podepsané prohlášení. 

c) Dále mu plynul p íjem z pronájmu výrobních prostor v Hodonín  za období 

leden až prosinec 2016. M síční p íjem z pronájmu činil 20 800 Kč. Skutečn  

vynaložené náklady byly ve výši 96 000 Kč. 

Zahraniční p íjmy poplatníka za zdaňovacího období 2016 jsou uvedeny níže. 

a) P íjmy z dividend od rakouské společnosti v brutto výši 344,19 EUR  

(po p epočtu 9 300 Kč p i kurzu 1 EUR = 27,02 Kč). V Rakousku si společnost 

srazila a odvedla daň ve výši Kč 1 846 Kč (po p epočtu).  

b) Výplata tantiém za výkon činnosti v orgánu právnické osoby se sídlem  

v Chorvatsku. Tento p íjem byl v brutto výši 5 930,81 HRK (po p epočtu  

21 600 Kč p i kurzu 1 HRK = 3, 6420 Kč).  V Chorvatsku byla ádn  odvedena 

a sražena daň. 

c) P íjem z titulu licenčního poplatku z N mecka. Tento licenční poplatek se váže  

k autorskému právu. P íjem činil v brutto výši 424, 43 EUR (po p epočtu  

11 468 Kč p i kurzu 1 EUR = 27, 02 Kč) a v N mecku byla sražena a odvedena 

daň 42, 19 EUR (po p epočtu 1 140 Kč).  

d) P íjem z titulu úrok  od chorvatského dlužníka. Brutto částka činila 576,61 HRK 

(v p epočtu 2 100 Kč p i kurzu 1 HRK = 3,6420 Kč). V Chorvatsku, byla ádn  

a včas sražena a odvedena daň 15 % z brutto částky. 

V prosinci 2016 byla závislá činnost (na základ  hlavního pracovního pom ru) 

ukončena z d vodu návratu pana Lukšii do Chorvatska. V souvislosti s návratem 

ukončil veškerou činnost provád nou na území ČR. 
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V tabulce č. 6 je uveden p ehled p íjm  poplatníka z ČR a zahraničí. 

Tabulka 6: P ehled p íjm  

Druh příjmů Členění příjmů Částka v cizí měně Částka v české měně 

P íjmy v ČR 

P íjmy ze závislé činnosti 
hlavní pracovní pom r 

x 
17 500 Kč/m síc 

dohoda o provedení práce 8 500 Kč/m síc 

P íjmy z pronájmu x 20 800 Kč/m síc 

Zahraniční p íjmy 

P íjmy z dividend 344,19 EUR 9 300 Kč 

Výplata tantiém 5930,81 HRK 21 600 Kč 

P íjmy z licenčního poplatku 424,43 EUR 11 468 Kč 

P íjmy z úrok  576,61 HRK 2 100 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.1.1 Stanovení státu rezidence  

V p ípad  výše uvedeného zadání nastala kolize mezi tuzemskými právními úpravami  

Pan Lukšia byl v obou státech považován za rezidenta. V ČR statut rezidence vznikl 

z titulu obvyklého zdržování, jelikož se na území hostitelského státu zdržoval déle jak 

183 dní v roce. V Chorvatsku byl poplatník považován za rezidenta, jelikož zde m l 

trvalé bydlišt , manželku, d ti a další. V závislosti na výše uvedeném bylo využito 

ustanovení čl. 4 SZDZ, který popisuje pravidla pro stanovení státu rezidence. V p ípad  

pana Lukšii byl dle tohoto článku stanoven stát rezidence Chorvatsko, jelikož zde má 

poplatník stálý byt a st edisko životních zájm .  

4.1.2 Povinnost rezidenta Chorvatska p i vstupu do ČR 

Pan Lukšia (daňový nerezident ČR) p ijel dle zadání výše, na území ČR 28. 12. 2015.  

Dle zákona o pobytu cizinc  musel ohlásit své místo pobytu do 30 dn , tj. do  

27. 1. 2016 na cizinecké policii ČR. Rezident EU má tuto povinnost v p ípad , že je 

jeho pobyt delší než 30 dn , tj. v p ípad  pana Lukšii jeho pobyt tuto lh tu p esáhl, 

jelikož se rozhodl zdržovat na území ČR nejmén  do 31. 12. 2016 tedy do dne, kdy 
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končil jeho pracovní pom r na dobu určitou. Pan Lukšia tuto ohlašovací povinnost 

splnil sám.  

Pan Lukšia požádal o „Žádost o p echodném pobytu“ prost ednictvím p íslušného 

formulá e, který je p iložený v p íloze č. 2. Za tuto žádost pan Lukšia neplatil žádný 

správní poplatek, jelikož je dobrovolná. Tuto žádost poplatník podal na Ministerstvu 

vnitra ČR. K žádosti o p echodném pobytu doložil: 

- fotografii, 

- doklad o zdravotním pojišt ní cizinc  (evropský pr kaz zdravotního pojišt ní,  

tj. kartička pojišt nce), 

- doklad o zajišt ném ubytování v ČR (nájemní smlouva), 

- účel pobytu (v tomto p ípad  zam stnání), 

- pr kaz totožnosti (občanský pr kaz nebo cestovní pas). 

Pan Lukšia si na základ  tohoto potvrzení z ídil v nájemním byt  p ipojení k internetu  

a využíval mobilních služeb tuzemských operátor . 

4.1.3 Administrativní povinnost p i vstupu do zam stnání 

P ed nástupem je d ležité zmínit, že v p ípad  rezidenta EU musel být u obou 

pracovních pom r  vypln n formulá  „o nástupu zam stnání občana EU/EHP  

a Švýcarska, který nepot ebuje povolení k zam stnání na území ČR“. Tento formulá  

tvo í p ílohu č. 3 diplomové práce.  

V p ípad  pracovního pom ru na dohodu o provedení práce, byla podepsána smlouva 

zam stnavatelem a zam stnanec. Jedno vyhotovení p evzal zam stnanec a jedno 

zam stnavatel. V tomto p ípad  zam stnavatel výrobního podniku v Brn  pana Lukšiu 

nenahlašoval k sociálnímu a zdravotnímu pojišt ní a neodvád l zálohy na daň, jelikož 

jeho m síční p íjem nedosahoval 10 000 Kč. Tento p íjem byl dan n srážkou u zdroje, 

tj. zvláštní sazbou dan , která bude rozebrána níže. V p íloze č. 4 je p iložen vzor 

dohody o provedení práce. 
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Dále je soust ed na pozornost na administrativní povinnosti p i vstupu do zam stnání 

na hlavní pracovní pom r, který byl dohodnut na dobu určitou. V p ípad  pana Lukšii se 

jednalo o pracovní pom r ve společnosti Kovo výroba Brno, s.r.o., kde p sobil od  

1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Dle výše uvedeného zadání nástup pana Lukšii do zam stnání na základ  lokální 

pracovní smlouvy byl zahájen 1. 1. 2016. Tato smlouva byla dohodnuta na dobu 

určitou, tj. do 31. 12. 2016. Zam stnavatel s panem Lukšiou uzav el písemn  pracovní 

smlouvu a ob  strany smlouvu podepsaly. Smlouva byla ve dvou vyhotoveních,  

tj. jednu obdržel zam stnanec a jednu zam stnavatel. Náležitosti pracovní smlouvy jsou 

uvedeny ve vzoru pracovní smlouvy v p íloze č. 5. 

Zam stnavatel ode dne nástupu pana Lukšii do zam stnání musel zavést evidenci 

pracovník  z EU. Údaje, které by m la evidence obsahovat, jsou již popsány  

v 2.2 Administrativní povinnost p i vstupu do zam stnání. 

Zam stnavatel nahlásil zam stnance na správ  sociálního zabezpečení a na p íslušné 

zdravotní pojišťovn  do 8. 1. 2016. Pan Lukšia si vybral zdravotní pojišťovnu VZP.  

S touto pojišťovnou m l již zam stnavatel podepsanou smlouvu, tím pádem bylo 

p ihlášení mén  administrativn  náročné. Po p ihlášení bylo vygenerováno číslo 

pojišt nce a zelený pr kaz pojišt nce. Rezident EU na základ  zeleného pr kazu m l po 

celou dobu pobytu na území ČR nárok na plnou zdravotní péči. Dále zam stnavatel 

každý m síc podával „P ehled o platb  pojistného zam stnavatele“ a „P ehled o výši 

pojistného“. Formulá e jsou p iloženy v p íloze č. 6 a p íloze č. 7. 

Pan Lukšia byl po dobu výkonu zam stnání od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 pojišt n v ČR 

a odvád l prost ednictvím svého zam stnavatele zdravotní a sociální pojišt ní pouze do 

systému v ČR, tj. ve své zemi, v níž je rezidentem po tuto dobu nebyl povinen p ispívat 

do systému sociálního pojišt ní. Tato pravidla zakotvuje na ízení (ES) č. 883/2004 

s odkazem na 2. 3. 1. Právní základ pro volný pohyb a zam stnávání občan  z EU. 

4.1.4 Zdan ní p íjm  v ČR dle SZDZ a ZDP 

SZDZ mezi ČR a Chorvatskem se vztahuje na osoby, které jsou rezidentem jednoho ze 

smluvních stát , tj. tato smlouva je relevantní v oblasti zdaňování p íjm  pana Lukšii,  
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tj. rezidenta Chorvatska. Tato smlouva se dále vztahuje na dan  z p íjm  a z majetku. 

Pro výše uvedený p íklad je toto velice d ležité, jelikož této smlouv  tedy podléhají 

veškeré p íjmy, které pan Lukšia v pr b hu zdaňovacího období 2016 pobíral.  

Dále jsou popsány podmínky, za jakých mohou být p íjmy, které pan Lukšia pobíral 

zdan ny dle SZDZ v ČR. Nejd íve jsou ešeny p íjmy ze zam stnání, konkrétn  se 

jedná o p íjem z hlavního pracovního pom ru a z dohody o provedení práce  

a následn  p íjmy z nájmu výrobních prostor. 

Dále je nutné poznamenat, že pokud SZDZ dovolí státu zdroje tyto p íjmy zdanit, musí 

se dále jednat o p íjmy uvedené v § 22 ZDP. V tomto ustanovení jsou vyjmenovány 

všechny p íjmy, které si ČR nárokuje zdanit. Pokud by tyto p íjmy v § 22 ZDP nebyly 

uvedeny, tak na území ČR zdan ny nebudou.  

Dle čl. 15 SZDZ má ČR právo zdanit p íjmy ze závislé činnosti v p ípad , že je činnost 

na území státu zdroje skutečn  vykonávána. V p ípad  pana Lukšii o tomto faktu nelze 

pochybovat, jelikož pan Lukšia podepsal pracovní smlouvu u tuzemského 

zam stnavatele v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a na území ČR se v této dob  

zdržoval p evážn  pro výkon této činnosti. Dále byla na území ČR provád na i závislá 

činnost z titulu dohody o provedení práce, která byla taktéž provád na na území ČR. 

Uvedenou podmínku splňují oba tyto p íjmy.  

Obrázek č. 6 popisuje podmínky, které stanovuje čl. 15 SZDZ mezi ČR a Chorvatskem. 
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Obrázek 5: Článek 15 - Zam stnání 

(Zdroj: Sbírka mezinárodních smluv č. 42/ 2000, 1999) 

P íjmy ze závislé činnosti by dle čl. 15 odst. 2 mohly být od zdan ní ve státu zdroje 

osvobozeny, pokud by splňovaly podmínky, které ukládá smlouva (tyto podmínky 

popisuje čl. 15 odst. 2 SZDZ). Nicmén  v p ípad  pana Lukšii je první a druhá 

podmínka porušena, tj. stát zdroje (v tomto p ípad  ČR) má právo zdanit p íjem ze 

závislé činnosti. 

S odvoláním na § 22 odst. 1 písm. b) má ČR právo zdanit „příjmy ze závislé činnosti 

(zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 2, která je vykonávána  
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na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které jsou provozovány 

poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3“. (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992) 

Tedy v tomto p ípad  si ČR vyhradila právo zdanit p íjmy ze závislé činnosti, kterých 

pan Lukšia dosáhl na území ČR b hem zdaňovacího období 2016.  

Dále pan Lukšia pobíral p íjmy z nájmu na území ČR. Tyto p íjmy jsou ve SZDZ 

ešeny čl. 6. Dle tohoto článku jsou p íjmy zdan ny ve stát , v n mž se majetek nachází. 

Výrobní prostory, které pan Lukšia v pr b hu zdaňovacího období 2016 pronajímal se 

nacházely na území ČR, tj. v tomto p ípad  m la ČR op t právo zdanit tyto p íjmy. 

Obrázek č. 7 popisuje podmínky, které zakotvuje čl. 6 SZDZ mezi ČR a Chorvatskem. 

 

Obrázek 6: Článek 6 – P íjmy z nemovitého majetku 

(Zdroj: Sbírka mezinárodních smluv č. 42/ 2000, 1999) 

Dle § 22 odst. 1 písm. e) ZDP si ČR vyhrazuje právo zdanit „příjmy z užívání 

nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území České republiky“. (Zákon č. 586/1992 

Sb., 1992).  

V tomto p ípad  byly i p íjmy z nájmu výrobních prostor, které pan Lukšia na území 

ČR v pr b hu zdaňovacího období pronajímal, zdan ny ve státu zdroje, tj. v ČR.  

Dále je rozhodné určit dle jakého ustanovení v tuzemské právní úprav  (konkrétn  

v ZDP) jsou výše uvedené p íjmy v ČR zdan ny. 

V p ípad  p íjm  ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) bylo postupováno dle ustanovení § 38h 

ZDP, tj. z t chto p íjm  byla každý m síc vybírána a srážena záloha na daň. Záloha na 
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daň byla srážena pouze z p íjm  ve výši 17 500 Kč, které pan Lukšia pobíral na základ  

lokální pracovní smlouvy. P íjmy ze závislé činnosti uvedl v daňovém p iznání na . 31, 

kde se uvádí úhrn všech p íjm  od zam stnavatel . Na . 32 byl uveden úhrn pojistného, 

které byl povinen platit zam stnavatel, tj. povinné pojistné na zdravotní pojišt ní ve 

výši 9 % a povinné pojistné na sociální pojišt ní ve výši 25 %. 

Co se týče p íjm  na základ  dohody o provedení práce (v období od b ezna do srpna ve 

výši 8 500 Kč) bylo zde postupováno dle § 36 ZDP, tj. tyto p íjmy byly zdan ny 

zvláštní sazbou dan  ve výši 15 % ze základu dan . 

P íjmy z pronájmu nebytových prostor (§ 9 ZDP) byly uvedeny v daňovém p iznání 

na . 38 (p íjmy snížené o náklady). Pan Lukšia mohl u t chto p íjm  využít buď 

skutečn  vynaložené náklady, nebo paušální. Dle § 9 odst. 4 ZDP mohl pan Lukšia 

uplatnit paušální výdaje ve výši „30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč“ (Zákon č. 586/1992 Sb., 1992). 

Zahraniční p íjmy byly rozhodné pouze pro určení podílu p íjm  dosažených na území 

ČR na celosv tových p íjmech, tedy nebyly v ČR v bec zdan ny. Od zjišt ného podílu 

se odvíjelo, zda pan Lukšia m l nárok uplatnit odčitatelné položky dle § 15, slevy na 

dani dle § 35ba a daňové zvýhodn ní dle § 35c ZDP.  Postup výpočtu koeficientu je 

podrobn ji popsán níže. 

4.1.5 Výpočet zálohy na daň z hlavního pracovního pom ru 

V této části je soust ed na pozornost na výpočet m síčních záloh ze závislé činnosti, 

kterou pan Lukšia uskutečňoval pro tuzemského zam stnavatele v Brn , konkrétn  pro 

podnik Kovo výroba Brno, s.r.o. Z výše uvedeného zadání vyplývá, že pan Lukšia 

pobíral hrubou mzdu ve výši 17 500 Kč za m síc. Z této hrubé částky je níže vypočítaná 

záloha, kterou musel zam stnavatel srážet z této mzdy každý m síc. 

Z výše uvedeného zadání vyplývá, že pan Lukšia podepsal u tuzemského 

zam stnavatele prohlášení, tj. z tohoto d vodu byla m síční záloha ponížena o m síční 

slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.  

Tabulka č. 7 popisuje výpočet m síční zálohy na daň ze závislé činnosti. 
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Tabulka 7: M síční záloha na daň ze závislé činnosti – hlavní pracovní pom r 

Měsíční záloha na daň ze závislé činnosti v Kč 

Hrubá mzda 17 500 

Sociální pojišt ní (25 %) 4 375 

Zdravotní pojišt ní (9 %) 1 575 

Super hrubá mzda 23 450 

Zaokrouhleno na 100 Kč nahoru 23 500 

Základ dan  násoben 15% sazbou 3 525 

Základ dan  p ed slevami 3 525 

Sleva na poplatníka 2 070 

M síční záloha 1 455 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové zaplacené zálohy za zdaňovací období 2016 byly v částce 17 460 Kč  

(tj. 12 x 1455 Kč). 

4.1.6 Výpočet srážkové dan  z dohody o provedení práce 

Co se týče p íjmu, který pan Lukšia vykonával na základ  dohody o provedení práce, 

tak z tohoto p íjmu se zálohy v pr b hu zdaňovacího období 2016 neodvád ly. 

D vodem bylo, že m síční p íjem z pracovního pom ru nedosahoval částky 10 000 Kč.  

Tento p íjem zam stnavatel danil pouze zvláštní sazbou dan  ve výši 15 %, kterou 

odvád l z p íjmu 8 500 Kč.  

Jelikož pan Lukšia nem l u tohoto zam stnavatele podepsané prohlášení (prohlášení 

m že být podepsáno pouze u jednoho zam stnavatele), nemohl si tedy uplatnit m síční 

slevu na poplatníka.  

Zdan ní p íjm  z dohody o provedení práce je znázorn no níže. 

8 500 x 0, 15 = 1 275 Kč 
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Celková výše odvedené srážkové dan  za zdaňovací období 2016 byla ve výši 7 650 Kč 

(6 x 1 275 Kč). 

4.1.7 Výpočet celkové daňové povinnosti 

P ed výpočtem samotné daňové povinnosti je nutné vypočítat, zda úhrn p íjm  v ČR 

dosahoval minimáln  90 % na celosv tových p íjmech. Od t chto podmínek se odvíjí 

uplatn ní odčitatelných položek od základu dan  dle §15 ZDP, daňového zvýhodn ní 

dle § 35c ZDP a slev na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP. 

Níže je uveden výpočet podílu p íjm  z ČR na celosv tových p íjmech. 

Úhrn zahraničních p íjm  44 468 Kč 

Úhrn p íjm  z ČR 510 600 Kč 

Výpočet koeficientu je uveden níže.   

510 600 / (510 600 + 44 468) = 0, 91989 = 92 % 

Jelikož p íjmy dosažené na území ČR tvo ily více než 90 % na p íjmech celosv tových, 

poplatník m l možnost využít prost edky daňové optimalizace. 

Jak již bylo v rámci obsahu diplomové práce zmín no, tak ve výpočtu m síční zálohy 

na daň není u rezident  EU p ihlíženo ke slevám. Výjimku zde tvo í slevy dle § 35ba  

odst. 1 písm. a) v m síční výši 2 070 Kč (tj. sleva na poplatníka), která byla u pana 

Lukšii m síčn  aplikována. 

Z výše uvedeného d vodu bylo pro pana Lukšiu velice výhodné podat daňové p iznání, 

ve kterém si mohl uplatnit odčitatelné položky od základu dan  dle § 15 ZDP, slevy dle  

§ 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP a daňové zvýhodn ní na d ti dle § 35c ZDP.  

P ed samotným podáním daňového p iznání si musel pan Lukšia vyžádat potvrzení  

o zdanitelných p íjmech, kterých dosáhl ze zdroj  na území ČR (tj. konkrétn   

od zam stnavatele Kovo výroba v Brn  s. r. o. a dále od zam stnavatele výrobního 

podniku, u kterého pracoval na základ  dohody o provedení práce). Vzory t chto 

formulá  jsou p iloženy v p íloze č. 8 a p íloze č. 9. 
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Níže je zpracována daňová povinnost pana Lukšii v p ípad , že nebyly využity 

prost edky daňové optimalizace a v druhé variant  je proveden výpočet s využitím 

optimalizačních prost edk  zakotvených v § 15, § 35ba písm. b) až e) a g) a § 35c ZDP. 

V tabulce č. 8 je uveden výpočet celkové daňové povinnosti pana Lukšii za rok 2016 

bez využití daňového zvýhodn ní, slev a odčitatelných položek od základu dan .  

Tabulka 8: Daňová povinnost 2016 bez uplatn ní optimalizačních prost edk  

Výpočet celkové daňové povinnosti v Kč 

Úhrn p íjm  dle § 6 ZDP (hlavní pracovní pom r) 210 000  

Úhrn p íjm  dle § 6 ZDP (dohoda o provedení práce) 51 000  

Úhrn p íjm  od všech zam stnavatel   261 000  

Sociální pojišt ní (25 %) 52 500  

Zdravotní pojišt ní (9 %) 18 900  

Dílčí základ dan  dle § 6 332 400  

Dílčí základ dan  z pronájmu dle § 9 153 600  

Základ dan  486 000  

Odčitatelné položky dle § 15 ZDP 0  

Celková hodnota dar  k uplatn ní 0  

Základ dan  snížený o odčitatelné položky 486 000  

Základ dan  zaokrouhlený na celá 100 Kč dol  486 000  

Daň 15 % 72 900  

Daň zaokrouhlená na celá Kč nahoru 72 900  

Roční sleva na poplatníka 24 840  

Roční sleva na manželku 0  

Základ dan  ponížený o slevy 48 060  

Daňové zvýhodn ní na 1. dít  0  

Daňové zvýhodn ní na 2. dít  0  

Daň po uplatn ní § 35c ZDP 0  

Daň 48 060  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úhrn p íjm  dle § 6 je rozd len z toho d vodu, že p íjmy z dohody o provedení práce 

nepodléhají navýšení o sociální a zdravotní pojišt ní.  
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Daňová povinnost poplatníka byla ve výši 48 060 Kč. Po odečtení celkových 

zaplacených záloh a sražené zvláštní sazb  dan  m l pan Lukšia doplácet 22 950 Kč. 

Celkový doplatek na dani zobrazuje tabulka č. 9. 

Tabulka 9: Celkový doplatek na dani v Kč 

Daň 48 060 Kč 

Celkový úhrn záloh na daň 17 460 Kč 

Sražená daň dle § 36 odst. 7 7 650 Kč 

Zbývá doplatit 22 950 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vypln né daňové p iznání tvo í p ílohu č. 10 diplomové práce. 

V tabulce č. 10 je uveden výpočet celkové daňové povinnosti pana Lukšii za rok 2016 

v p ípad  využití optimalizačních prost edk  zakotvených v § 15, § 35ba písm. b) až  

e) a g) a § 35c ZDP. 
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Tabulka 10: Daňová povinnost 2016 s uplatn ním optimalizačních prost edk  

Výpočet celkové daňové povinnosti v Kč 

Úhrn p íjm  dle § 6 ZDP (hlavní pracovní pom r) 210 000 

Úhrn p íjm  dle § 6 ZDP (dohoda o provedení práce) 51 000 

Úhrn p íjm  od všech zam stnavatel  261 000 

Sociální pojišt ní (25 %) 52 500 

Zdravotní pojišt ní (9 %) 18 900 

Dílčí základ dan  dle § 6 332 400 

Dílčí základ dan  z pronájmu dle § 9 153 600 

Základ dan  486 000 

Odčitatelné položky dle § 15 ZDP (celková hodnota dar ) 28 000 

Základ dan  snížený o odčitatelné položky 458 000 

Základ dan  zaokrouhlený na celá 100 Kč dol  458 000 

Daň 15 % 68 700 

Daň zaokrouhlená na celá Kč nahoru 68 700 

Roční sleva na poplatníka 24 840 

Roční sleva na manželku 24 840 

Základ dan  ponížený o slevy 19 020 

Daňové zvýhodn ní na 1. dít  13 404 

Daňové zvýhodn ní na 2. dít  17 004 

Daň po uplatn ní § 35c ZDP 0 

Daňový bonus 11 388 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úhrn p íjm  dle § 6 ZDP je rozd len z toho d vodu, že p íjmy z dohody o provedení 

práce nepodléhají navýšení o sociální a zdravotní pojišt ní.  

Dílčí základ dan  z pronájmu tvo il úhrn p íjm  z pronájmu výrobních prostor za 

zdaňovací období 2016, v celkové výši 249 600 Kč, snížený o náklady na pronájem. 

V p ípad  pana Lukšii bylo výhodn jší uplatnit skutečn  vynaložené náklady ve výši 

96 000 Kč, jelikož paušální výdaje bylo možné v tomto p ípad  uplatnit ve výši  

30 % z celkových p íjm , tj. zde konkrétn  ve výši 74 880 Kč. 

V p ípad  uplatn ní odčitatelných položek dle § 15 ZDP (v tomto p ípad  se jednalo 

 o dary, které pan Lukšia ve zdaňovacím období daroval t lovýchovnému spolku v Brn  
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a Chorvatské nemocnici) lze uplatnit hodnotu dar  pouze v p ípad , že úhrnná hodnota 

p esáhne 2 % ze základu dan  nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst 

maximáln  15 % ze základu dan . V p ípad  pana Lukšii byla minimální hodnota dar  

spln na. Výpočet maximálního odečtu je uveden níže. 

503 340 x 0, 15 = 75 501 Kč 

Pan Lukšia si mohl uplatnit dary až do výše 75 501 Kč. Ve zdaňovacím období 2016 si 

tedy mohl uplatit 28 000 Kč, jednalo se tedy o sumu všech poskytnutých dar . Pan 

Lukšia od obou dar  m l k dispozici doklady, které splňovaly náležitosti zakotvené  

v pokynu GF -D22 s odvoláním na 3. 3. 3 Nezdanitelné části základu dan . 

Úhrnná výše p íjm  ze závislé činnosti byla tvo ena celkovou výši p íjm  od Kovo 

výroby v Brn , s. r. o. (17 500 Kč x 12 = 210 000 Kč) a výší celkových p íjm  z dohody 

o provedení práce (8 500 Kč x 6 = 51 000 Kč.). Celkový úhrn zaplacených záloh 

z p íjm  ve výši 210 000 Kč byl 17 460 Kč. Sražená zvláštní sazba dan  z p íjm  byla 

ve výši 7 650 Kč. V tomto p ípad  zaplacené zálohy a sražená daň byly p ipočítány 

k daňovému bonusu. 

Celkový p eplatek a dani zobrazuje tabulka č. 11. 

Tabulka 11: Celkový p eplatek na dani v Kč 

Daňový bonus 
11 388 Kč 

Celkový úhrn záloh na daň 
17 460 Kč 

Sražená daň dle § 36 odst. 7 
7 650 Kč 

P eplatek na dani 
36 498 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Do daňového p iznání poplatník zahrnul i p íjmy z dohody o provedení práce. Tyto 

p íjmy je výhodné do daňového p iznání zahrnout v p ípad , že poplatník nemá 

u zam stnavatele podepsané prohlášení a chce využít podmínek zakotvených v § 15,  

§ 35ba a § 35c ZDP. 
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Lh ta pro vrácení p eplatku je 30 dn  od jeho vzniku. Daňové p iznání poplatník podal 

do 1. 4. 2017. K tomuto datu vznikl p eplatek na dani. Od tohoto dne začíná b žet  

30-ti denní lh ta. P eplatek musí být tedy vyplacen do 3. 5. 2017. 

Daňové p iznání tvo í p ílohu diplomové práce č. 11. 

4.1.8 Ukončení hlavního pracovního pom ru 

Hlavní pracovní pom r byl rozvázán písemn  a podepsán smluvními stranami. Jedno 

vyhotovení p ebral pan Lukšia a druhé zam stnavatel. Pan Lukšia dále p evzal výstupní 

list, který mu zam stnavatel p edal v den ukončení pracovního pom ru, tj. 31. 12. 2016.   

Pan Lukšia dále od zam stnavatele p evzal „Potvrzení o zdanitelných p íjmech ze 

závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodn ní“. Tato potvrzení 

jsou rozhodná v p ípad  podání daňového p iznání z p íjm  FO. Zam stnavatel ohlásil 

ukončení pracovního pom ru s panem Lukšiou do 10 dn  na krajské pobočce ú adu 

práce, konkrétn  na pobočce pro Jihomoravský kraj.  

Dále zam stnavatel odhlásil pana Lukšiu na správ  sociálního zabezpečení a na 

p íslušné zdravotní pojišťovn  ke dni 8. 1. 2017. Do 31. 5. 2017 odevzdal „Evidenční 

list d chodového pojišt ní“ na České správ  sociálního zabezpečení. 

Vzor evidenčního listu d chodového pojišt ní je p iložen v p íloze č. 12. 

4.1.9 Ukončení pracovního pom ru na dohodu o provedení práce 

Pan Lukšia na základ  dohody o provedení práce pracoval 6 m síc  ve zdaňovacím 

období 2016 jako výpomoc ve výrobním podniku v Brn . Na konci srpna se smluvní 

strany dohodly, že pracovní pom r rozváží dohodou ke sjednanému dni 31. 8. 2016. 

Ob  strany podepsaly písemné vyhotovení ukončení pracovního pom ru na dohodu  

o provedení práce. Jedno písemné vyhotovení p ebral zam stnavatel a jedno pan Lukšia. 

Pan Lukšia si u zam stnavatele zažádal o „Potvrzení o zdanitelných p íjmech ze závislé 

činnosti plynoucích na základ  dohod o provedení práce dle § 6 odst. 4 ZDP a potvrzení 

o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan “, které pot eboval pro podání 

daňového p iznání.  
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Vzor ukončení pracovního pom ru dohodou tvo í p ílohu diplomové práce č. 13. 

D ležité je zmínit, že p i rozvázání pracovního pom ru musel být v p ípad  rezidenta 

EU vypln n formulá  „o ukončení zam stnání občana EU/EHP a Švýcarska, který 

nepot ebuje povolení k zam stnání na území ČR“. Vzor tohoto formulá e je p iložen 

v p íloze č. 14.  
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5 DOPORUČENÍ 

Nejd ležit jší je, aby se každý občan EU, který cestuje za prací do zahraničí seznámil 

s legislativní úpravou dané zem . M l by v d t, jak v oblasti administrativy postupovat, 

jelikož na tomto základ  jsou stanovena práva a povinnosti občana v hostitelské zemi. 

Znalost administrativy je v tomto p ípad  nezbytná, jelikož práva a povinnosti  

v hostitelské zemi je nutné chápat. 

Rezidenti musí p i vstupu do ČR ohlásit své místo pobytu na cizinecké policii.  

V p ípad , že tuto povinnost opomenou, hrozí za nespln ní sankce, p ičemž časový 

limit ohlášení je 30 dn  od p íjezdu. 

D ležité je, aby rezidenti EU nem li u soub žného výkonu práce podepsané dv  

prohlášení, jelikož toto tuzemská legislativa nedovoluje. Je vhodné, aby prohlášení bylo 

podepsáno u zam stnavatele, u kterého bude mít poplatník vyšší p íjmy.  

Z modelového p íkladu jasn  vyplynulo, že podání daňového p iznání je velkým 

p ínosem. Rezidenti EU by m li podání p iznání k dani z p íjm  FO velmi dob e zvážit. 

V p ípad  spln ní podmínek mohou využít optimalizační prost edky, které daňový 

systém hostitelské zem  nabízí. 

V p ípad  využití § 15 ZDP byla v práci uplatn na optimalizace prost ednictvím 

bezúplatného pln ní. V oblasti nezdanitelných částí základu dan  lze využít i ostatních 

optimalizačních prost edk , které ZDP uvádí. Relevantní je v tomto p ípad  prokázání 

t chto nezdanitelných částí základu dan , které upravuje § 38l ZDP a pokyn  

GF  – D22. Pokud by však rezidenti EU nebyli schopni nezdanitelné části základu dan  

prokázat, hrozilo by dom ení dan .  

Další možností optimalizace v p ípad  rezident  EU je využití § 35ba písm. b) až  

e) a g). Tyto slevy rezidenti EU (v p ípad  spln ní podmínek) využívají stejn  jako 

občané hostitelského státu. Avšak slevy jsou využívány pouze jako roční, proto je zde 

objasn na podstata podání daňového p iznání k dani z p íjm  FO, tj. až v daňovém 

p iznání lze tyto slevy uplatnit stejn  jako nezdanitelné části základu dan . 
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D ležité je také využití daňového zvýhodn ní na d ti. Zde m že vzniknout daňový 

bonus, pokud je daňová povinnost nižší než daňové zvýhodn ní. Musí zde být však 

spln ny veškeré podmínky, které ZDP ukládá. 

V oblasti daňového p iznání je d ležité, aby rezidenti nezapomn li o p eplatek požádat. 

Tedy musí vyplnit poslední tabulku na formulá i, kde je uvedeno, jak má být p eplatek 

vyplacen. V p ípad  zahraničních bank je nutné znát IBAN a SWIFT kód banky. 

Od novely ZDP v roce 2014, je možné do daňového p iznání zahrnout i p íjmy  

z dohody o provedení práce. V určitých p ípadech je velice výhodné tyto p íjmy 

zahrnout (jak bylo vid t v modelovém p íkladu). Tuto možnost je velice vhodné využít 

p edevším v p ípad , pokud poplatník nemá za zdaňovací období u zam stnavatele 

podepsané prohlášení a p íjmy jsou nižší než 10 000 Kč. 

P i ukončení zam stnání se musí rezidenti ujistit, zda byla spln na povinnost odevzdání 

evidenčního listu ze strany zam stnavatele. Tento dokument je relevantní v p ípad  

výpočtu d chodu. V p ípad , že by tato listina nebyla včas na České správ  sociálního 

zabezpečení odevzdána, byl by základ pro výpočet d chodu krácen o p íjmy, kterých 

bylo dosaženo na území ČR. 

Je dobré, aby si rezidenti vyžádali (prakticky vždy) od tuzemského zam stnavatele 

potvrzení o zdanitelných p íjmech, jelikož na základ  tohoto dokumentu si mohou být 

skutečn  jistí, že bylo odvád no sociální a zdravotní pojišt ní. Dále je tento dokument 

relevantní v p ípad  podání daňového p iznání. 

V neposlední ad  by m li rezidenti EU zkontrolovat, zda jim byl p i ukončení 

pracovního pom ru vydán zápočtový list. Tento dokument m že vyžadovat budoucí 

zam stnavatel nebo správa sociálního zabezpečení v p ípad  žádosti o d chod. Dále ho 

m že stejn  tak vyžadovat ú ad práce pro výpočet podpory v nezam stnanosti. Tato 

listina musí být vydána ihned po ukončení zam stnání. 

V záv ru lze íci, že postup zdan ní rezident  EU v ČR je prakticky totožný s občany 

daného státu. Domnívám se, že administrativní kroky a postupy v oblasti výpočtu 

daňové povinnosti jsou značn  jednoduché. Co se týče ohlašovací povinnosti, je velice 
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p ínosné, že je tato povinnost na území členských stát  zavedena, tj. p ispívá to k lepší 

p ehlednosti o nerezidentech, kte í se zdržují na území hostitelského státu. 
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ZÁV R 

V celém obsahu diplomové práce byla ešena problematika zdaňování rezident  EU, 

kte í pobírají p íjem ze závislé činnosti na území ČR. Hlavním cílem bylo p edevším 

sestavení metodiky zdan ní, popis povinností p i vstupu do ČR, popis administrativy p i 

vstupu do zam stnání a p i ukončení pracovního pom ru. Jelikož je toto téma velice 

rozsáhlé, nebylo možné zabývat se všemi prvky, které souvisí s danou problematikou. 

Snahou autorky bylo popsat základní postupy, které jsou d ležité v oblasti dan  

z p íjm  FO a zam stnávání v p ípad  rezident  EU. 

V úvodu diplomové práce byl popsán administrativní rámec, který upravuje danou 

problematiku. Byly popsány podmínky pro uplatn ní optimalizačních prost edk   

a postup zdan ní rezidenta EU v ČR. V praktické části byly dosažené poznatky 

verifikovány na modelovém poplatníkovi z Chorvatska, ve kterém byly uvedeny dv  

varianty zdan ní. V první variant  byl zobrazen postup zdan ní v p ípad , že by 

rezident EU v daňovém p iznání nevyužil optimalizačních prost edk . Z této varianty 

vyplynulo p edevším to, že by rezidentovi EU vznikl nedoplatek na dani a musel by 

daňovou povinnost v ČR neprodlen  uhradit. V druhé variant  bylo využito 

optimalizačních prost edk . V této variant  nebyly zobrazeny veškeré optimalizační 

prost edky, jelikož se zpravidla nevyskytuje, aby si poplatník uplatňoval všechny 

optimalizační prost edky, které ZDP umožňuje. Z tohoto d vodu byly vybrány 

optimalizační prost edky, které jsou na území ČR zpravidla nejvíce uplatňovány. Tato 

varianta umožnila nastínit situaci, že pokud rezident EU využije optimalizačních 

prost edk , m že na daňových odvodech ušet it a m že mu vzniknout p eplatek na 

dani, který mu p íslušný finanční ú ad vyplatí zp t. Do p íloh diplomové práce byly 

uvedeny všechny relevantní dokumenty k danému tématu. 

Ze zjišt ných skutečností lze záv rem íci, že zdan ní rezident  EU je vícemén  stejné 

jako občan  ČR. Jsou zde určité podmínky, které musí občané EU splnit, proto aby si 

optimalizační prost edky mohli uplatnit, ale to se zdá být dle názoru autorky zcela 

správné. Pokud by tyto optimalizační prost edky nebyly n jakým zp sobem regulovány, 

tak by mohli poplatníci zneužívat výhod daňového systému.  
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V d sledku volného pohybu osob mají zam stnavatelé v ČR možnost zam stnávat 

rezidenty EU a tím posílit kvalitativn  i kvantitativn  tuzemský pracovní trh. Výhodou 

je, že zam stnavatelé nemusí u rezident  EU provád t složit jší administrativní nebo 

daňové postupy. Záv rem lze íci, že tato problematika je v současné dob  velice 

užitečná z toho d vodu, že zam stnávání rezident  EU v ČR není výjimkou. V současné 

dob  se ve v tšin  společností m žeme setkat se zam stnanci v podob  rezident  EU, 

proto je velice d ležité v d t, jak v p ípad  jejich zdan ní a zam stnávání postupovat. 

Naprosto nezbytné je, aby samotní rezidenti EU m li znalost v oblasti svých práv  

a povinností na území ČR. Bohužel, ne vždy tomu tak je. 

Práce z d vodu jazykové bariéry nem že být doporučena p ímo samotným rezident m 

EU, ale m že sloužit jako velice dobrý návod pro tuzemské zam stnavatele. 

Zam stnavatelé také mohou na základ  diplomové práce obeznámit občany EU s jejich 

možnostmi, které tuzemské právní úprava zakotvuje. V modelovém p íkladu byly 

využity vybrané typy p íjm , které jsou nejčast ji se vyskytujícími na území ČR. Také 

typ poplatníka byl zvolen tak, aby co nejvíce odpovídal realit .  
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P íloha č. 3
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P íloha č.  4 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Zam stnavatel: …………..…………..………….. 
IČ: …………..…………..………….. 
DIČ: …………..…………..………….. 
Se sídlem: …………..…………..………….. 
Zastoupený: …………..…………..………….. 
 

na stran  jedné (dále jen „zam stnavatel“) 
 

a 

  

Zam stnanec: …………..…………..………….. 
Narozen: …………..…………..………….. 
Bytem: …………..…………..………….. 
 

na stran  druhé (dále jen „zam stnanec“) 
I. 

  

Touto dohodou se zam stnavatel dohodl se zam stnancem na výkonu práce spočívající 
v ............ (nap íklad úklid). Popis práce. Rozsah práce nesmí překročit 300h/ročně. 

 

Místem výkonu práce je …………na adrese ………. 
 

Zam stnanec je povinen práci vykonávat v pracovních dnech od …. do ….. hodin tak, 
byl zajišt n nerušený provoz ostatních pracovišť zam stnavatele. 
 

 Zam stnanec bude pro účely pln ní této smlouvy vybaven zam stnavatelem t mito 
prost edky pro ádný výkon sjednané práce: ….................................... (košťata, hadry). 
 

V p ípad , že dojde ke spot ebování, nebo opot ebení prost edk  poskytnutých 
zam stnavatelem zam stnanci, oznámí takovou skutečnost zam stnavateli okamžit  
poté, co taková okolnost nastane tak, aby zam stnavatel mohl chyb jící, spot ebované 
nebo nefunkční prost edky doplnit. 
 

 Zam stnanec není oprávn n vykonávat sjednanou práci pomocí jiných osob. 
Zam stnanec se zavazuje, že na pracovišt  zam stnance nebude umožňovat vstup 
žádným dalším osobám, které nemají pracovní vztah se zam stnavatelem. 
 

Zam stnavatel poskytl zam stnanci pro umožn ní vstupu na pracovišt  klíče/čipovou 
kartu. Zam stnanec není oprávn n poskytovat duplikáty t chto klíč  t etím osobám  
a v p ípad  ztráty je povinen neprodlen  takovou skutečnost oznámit zam stnavateli. 
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II. 
  

Za sjednanou práci podle p edchozího odstavce se zam stnavatel zavazuje poskytovat 
zam stnanci odm nu ve výši ……….. Kč/hod / pop . m síčn  (odm na musí být ve výši 
minimální mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., tedy aktuálně od 1.srpna 2013 
50,60,- Kč za hodinu, nebo 8 500,- Kč za měsíc). Odm na bude zam stnanci vyplácena 
pravideln  k … dni v m síci na účet zam stnance č. ú… …........... vedeném  
u ………….. 

III. 
  

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou / neurčitou, a to od …. do ……. 
 

IV. 

  

Alternativn : 
Vyžaduje-li to zákon, jiné nařízení nebo to vyžaduje povaha sjednané práce, pak se 
zaměstnanec před nástupem do zaměstnání podrobí vstupní lékařské prohlídce. 
Případně potvrzení o kvalifikaci apod. 

 

V. 
  

Ob  smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepisují na základ  své svobodné v le  

a že neexistují p ekážky, které by vedly k nemožnosti neprovedení sjednaných úkol . 

Zam stnanec prohlašuje, že byl seznámen s bezpečností práce a pracovními postupy, 

které ochrání zájmy zam stnavatele a zdraví zam stnance p i práci v rámci této dohody. 

Na d kaz výše uvedeného jako souhlas smluvní strany p ipojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

  

V ................. dne ................... 

  

  

……..……………………      ……..……………………                 

Zam stnavatel                                                                     Zam stnanec 
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P íloha č.  5 

Pracovní smlouva 

 

Společnost: ……………….……… se sídlem  
....................................................................,  IČ: ....................................., zastoupená/ý 
....................... (dále jen „zam stnavatel“) 
 

a 

 

pan/í ....................................................., rodné číslo ...................................., bydlišt  
................... (dále jen „zam stnanec“) 

 

 

uzavírají  tuto pracovní smlouvu: 

I. 

Základní podmínky 

1. Druh práce:  
Zam stnanec bude vykonávat práci ……………………………… 

 

2. Místo výkonu práce:  
Místem výkonu práce je ……………………………… 

 

3. Den nástupu do práce:  
Zam stnanec nastoupí do práce dne …………… 

 

4. Doba trvání pracovního pom ru:  
Pracovní pom r se uzavírá na dobu………….(určitou/neurčitou). 
 

5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání t í m síc  počínaje 
dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. 

II. 

Mzdové podmínky  

1. Zp sob odm ňování: 
Za vykonanou práci zam stnanci p ísluší m síční mzda, která činí ……….Kč. 

2. Splatnost mzdy: 

Mzda je splatná v kalendá ním m síci následujícím po m síci, ve kterém na ni 
zam stnanci vznikl nárok. 
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3. Termín výplaty: 
Pravidelným termínem výplaty je …………. den v kalendá ním m síci, v n mž 
je mzda splatná. P ipadne-li tento termín na sobotu, ned li nebo svátek, mzda 
bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 

4. Místo a zp sob výplaty mzdy: 
Splatná mzda bude zam stnanci vyplácena p evodem na účet zam stnance. 

5. Mzda v p ípad  práce p esčas: 
Zam stnavatel a zam stnanec se dohodli, že p i výkonu práce p esčas na ízené 
zam stnavatelem zam stnanci za každou hodinu takové práce p esčas náleží 
p íplatek ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% průměrného 
hodinového výdělku), nedohodne-li se zam stnavatel se zam stnancem na 
poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané p esčas. 

III. 

Údaje o nároku na délku dovolené, výpov dních dobách  
a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 

 

1. Údaje o nároku na délku: 
Nárok na délku dovolené na zotavenou se ídí ustanoveními § 211 a násl. 
zákoníku práce. 
 

2. Údaje o výpov dních dobách: 
Výpov dní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 

 

3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: 
Délka pracovní doby činí 40 hodin týdn . Týdenní pracovní doba je rozvržena 
rovnom rn  do p tidenního pracovního týdne, tj. na p t pracovních dn  v 
kalendá ním týdnu, kterými jsou pond lí až pátek kalendá ního týdne. 

IV. 

Povinnosti zam stnavatele 

1. Zam stnavatel je povinen p id lovat zam stnanci práci podle pracovní smlouvy, 
platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvá et podmínky pro úsp šné pln ní jeho 
pracovních úkol  a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními  
a ostatními p edpisy, vnit ními p edpisy zam stnavatele a pracovní smlouvou. 

V. 

Povinnosti zam stnance 

1. Zam stnanec je zejména povinen: 
2. pracovat sv domit  a ádn  podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nad ízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zam stnanci; 
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3. pln  využívat pracovní doby a výrobních prost edk  k vykonávání pracovních 
úkol , plnit tyto úkoly kvalitn , hospodárn  a včas; 

4. dodržovat právní a ostatní p edpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetn  
vnit ních p edpis  zam stnavatele; 

5. ádn  hospoda it s prost edky sv enými mu zam stnavatelem a st ežit a 
ochraňovat majetek zam stnavatele p ed poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím a nejednat v rozporu s oprávn nými zájmy zam stnavatele; je povinen 

upozornit svého nad ízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k 
odvrácení škody, je-li toho neodkladn  t eba a nebrání-li v tom zam stnanci 
d ležitá okolnost; 

6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozv d l p i výkonu 
zam stnání a které v zájmu zam stnavatele nelze sd lovat jiným osobám. 
 

7. Zam stnanec nesmí vedle svého zam stnání vykonávaného v pracovn právním 
vztahu k zam stnavateli vykonávat bez p edchozího písemného souhlasu 
zam stnavatele výd lečnou činnost, která je shodná s p edm tem činnosti 
zam stnavatele. 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Zam stnanec prohlašuje, že jej zam stnavatel p ed uzav ením pracovní smlouvy 
seznámil s právy a povinnostmi, které pro n j z této pracovní smlouvy vyplývají, 
a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 

2. Není-li v pracovní smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva a povinnosti 
zam stnance a zam stnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními 
p edpisy. 
 

3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
zam stnanec a jedno zam stnavatel. 

 

V ............... dne .............. 

 

..............………………….     ..............………………… 

zam stnavatel       zam stnanec 

(razítko a podpis)      (podpis) 
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P íloha č. 7
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P íloha č.  13  

Vzor rozvázání pracovního pom ru 

název…………… 

IČ: ..................... 
sídlo ……………………. 
jednající/zastoupená/ý .......................  
(dále jen „Zam stnavatel“) 
 

a 

pan/í ..................................................... 
rodné číslo ....................................  
bydlišt  ...................  
(dále jen „Zam stnanec“) 
 

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního 

pom ru:  

Zam stnanec a Zam stnavatel tímto rozvazují pracovní pom r založený pracovní 

smlouvou uzav enou dne ……………… na základ , které zam stnanec pracoval  

u Zam stnavatele jako ……………………….  

Pracovní pom r skončí dnem ………... (datum). 

K rozvázání pracovního pom ru došlo na žádost zam stnance nebo d vodem 
rozvázání pracovního pom ru dohodou je ……………………. (důvody musejí být 
v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec) 
Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno p evzal Zam stnavatel  
a jedno Zam stnanec.  
 

 

V ............... dne .............. 

 

..............……………      ..............…………… 

Zam stnavatel      Zam stnanec 

(razítko a podpis)      (podpis) 
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P íloha č. 15
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