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1. Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na vývoj problematiky daně z příjmů fyzických osob 

v České a Slovenské republice v letech 2007 až 2013. Toto téma je jistě aktuální pro širokou 

veřejnost, neboť každý pracující člověk dostává za vykonanou práci odměnu, která podléhá 

určitému procentu zdanění. V diplomové práci se zaměříme na teoretickou a praktickou 

oblast. 

Teoretická část definuje základní pojmy, jako např. co je to daň z příjmů fyzických 

osob, jaké jsou funkce daně, kdo jsou poplatníci daně, předmět daně, které příjmy jsou od 

daně osvobozeny, výše nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňové 

zvýhodnění. 

Další část je praktická. Zde se zaměříme na výpočet daně v letech 2007 až 2013 v ČR 

a SR, včetně uvedení nezdanitelných části základu daně a slev na dani. Zde jsme si stanovili  

3 fiktivní poplatníky, kteří mají odlišnou výši hrubé mzdy. Z těchto mezd jsme si vypočítali 

za každý rok, zvlášť za Českou a Slovenskou republiku, výši odváděné daně a následně čistou 

mzdu, abychom se mohli v poslední části věnovat daňovému zatížení. 

Na závěr práce se budeme věnovat dopadu daňového systému na poplatníka. Zde si 

vypočítáme, jaká je skutečná výše daňového zatížení republik v jednotlivých letech  

u každého fiktivního poplatníka. Dále se zde zabýváme vývojem čisté mzdy v souvislosti  

se změnami v daných letech. Jelikož je tato daň jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů 

státního rozpočtu, budeme se věnovat i této problematice. Jako poslední vyhotovíme pár 

vlastních návrhů na vylepšení zákona o dani z příjmu a podíváme se také na plánované 

změny, chystané pro rok 2015. 

Cílem mé diplomové práce je analýza zdanění a vývoj ve způsobech výpočtů daně  

a čisté mzdy v jednotlivých letech. Poukázat na to, jak změna výše slev na daních, 

nezdanitelných základů daně atd. ovlivnily vývoj čisté mzdy v uvedeném období. Dalším 

cílem bylo poukázat na státní rozpočty obou zemí, především na výši příjmů, kterou tvoří 

daně z příjmu fyzických osob. Rovněž je mým cílem, aby zaměstnanci získali základní 

přehled a orientaci v mzdové problematice a aby při měsíčním zúčtování záloh  

na daň uplatnili všechny odpočty nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňová 

zvýhodnění, které jim zákon umožňuje.  
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2. Charakteristika daně z příjmů fyzických osob v České 

republice a ve Slovenské republice 

Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou. V České republice je stanovena zákonem 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a daňovým řádem – zákon 

č.280/2009 Sb. Ve Slovenské republice upravuje daň z příjmu fyzických osob zákon  

č. 595/2003 Z.z.  DPFO je po DPH a dani z příjmů právnických osob nejdůležitějším zdrojem 

příjmů státního rozpočtu. Její záběr je velmi obsáhlý a rozhodně nepatří k nejjednodušším. 

2.1 Definice daně z příjmů fyzických osob 

 V literatuře najdeme různé definice daně, nejčastěji se však daň definuje jako povinná, 

zákonem předem stanovená částka, kterou se odčerpává na nenávratném principu část 

nominálního důchodu ekonomickému subjektu. Daně se vybírají z příjmů soukromého 

sektoru, aby se mohly stát příjmem veřejného sektoru.  Daň je tedy povinná, nenávratná, 

neekvivalentní, neúčelová platba do veřejného rozpočtu.  

Povinná proto, že jí je ze zákona povinen platit každý subjekt. 

Nenávratná proto, že výši odvedené daně nedostane poplatník zpět. 

Neekvivalentní proto, že poplatník nemůže očekávat, že stejnou část, jakou odvedl  

na svých daních do veřejného sektoru, dostane zpět v podobě veřejných statků  

a služeb. 

Neúčelná proto, že konkrétní zaplacená daň nebude využita na přesně daný a dopředu 

známý projekt. 

Daň z příjmů fyzických osob je jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů státního 

rozpočtu České i Slovenské republiky. Tato daň patří mezi daně přímé, je to osobní 

důchodová daň, která je zřejmě nejznámější daní současných daňových systémů a ve většině 

zemí je považována za nejdůležitější daň. Je jí přisuzována největší míra komplexnosti, 

spravedlnosti a efektivnosti. Za nejdůležitější vlastnosti této daně lze považovat schopnost 

přerozdělování důchodů ve společnosti, respektování principu platební schopnosti daňového 

subjektu a vznik zdroje platby daně se vznikem předmětu daně viz [10]. 
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2.2 Funkce a klasifikace daní 

Význam daní vyplývá zejména z jejich funkce v hospodářské politice státu. Daně 

musejí plnit v současné době mnohem více funkcí. Základními funkcemi daní jsou:  

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační, 

 fiskální. 

Alokační funkce daně vyplývá z potřeby existence veřejného sektoru, který řeší tržní selhání. 

Mezi příčiny tohoto selhání patří existence kolektivních statků, externalit, monopolů, 

asymetrických informací a další. Tato funkce řeší problematiku investování vládních výdajů  

a optimálního rozdělení mezi veřejnou a soukromou spotřebu.  

 

Redistribuční funkce vychází z toho, že rozdělení důchodů ve společnosti na základě tržních 

mechanismů není spravedlivé. Zde využijeme daně jako nástroj vhodný k odstranění rozdílů 

mezi jednotlivými sociálními skupinami. Bez existence vlády by docházelo k nezvratnému 

rozdělování bohatství a důchodů, které by vedlo ke vzniku velkých rozdílů mezi 

obyvatelstvem. Celková úroveň blahobytu by byla nízká. 

 

Stabilizační funkce je jedním ze základních nástrojů hospodářské politiky. Její význam je 

dán tím, že daně mohou přispívat například ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. 

V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, daně odčerpávají do veřejných 

rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají předcházet přehřátí ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu 

pro období recese. 

 

Fiskální funkce je základní funkcí daní, která vyjadřuje schopnost daně naplnit státní 

rozpočet viz [10]. 

 

Při klasifikaci daní můžeme vycházet z různých hledisek. Při členění daní je důležité 

dbát na základní rozdíly mezi jednotlivými druhy daní.  
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Daně se člení: 

1. podle dopadu na poplatníka: toto členění patří mezi základní a nejvíce uváděné. Dle něj 

se daně rozlišují na:  

Přímé daně jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému 

finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka.  

Nepřímé daně jsou zdaněním prodeje zboží a přiznává a odvádí je finančnímu úřadu plátce 

této daně. Nepřímými jsou nazývány proto, že daň je hrazena kupujícím, ovšem kupující 

nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani neví, že nějakou daň platí. 

2. podle objektu daně: objektem daně je vymezení toho, co má být zdaněno. Základními 

druhy objektu daně je hlava, důchod, spotřeba a majetek. Běžně se rozděluji na: 

 daně důchodové, 

 daně ze spotřeby, 

 daně majetkové, 

 daně z hlavy, 

 daně výnosové. 

3. podle charakteru veličiny: tyto daně se dělí na: 

Daně kapitálové jsou uložené na stavovou veličinu. Stavová veličina je zjištěna v jednom 

okamžiku.  

Daně běžné jsou uložené na tokovou veličinu. Tok se určuje za určitý časový úsek, který  

se nazývá zdaňovací období. 

4. podle adresnosti (platební schopnosti): podle platební schopnosti se daně člení na: 

  Daně osobní, které zatěžují určitého poplatníka. Mají k němu vztah tím, že zohledňují jeho 

platební schopnost. 

Daně in rem, které nezohledňují schopnost poplatníka platit daň.  

5. podle druhu sazby daně: toto třídění odpovídá vztahu mezi velikostí daně a mezi 

velikostí daňového základu. Zde jsou rozlišovány daně:  

 bez vztahu ke zdaňovanému základu, kde jsou daně vyměřeny každému subjektu, 

bez ohledu na jeho daňový základ, 

 daně specifické jsou stanoveny podle množství jednotek daňového základu, 

 daně ad valorem se určují podle ceny zdaňovaného základu. 

 

 

 

http://www.ceed.cz/makroekonomie/38_soustava_dani.htm
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6. podle rozpočtu, do kterého daně plynou: podle tohoto kritéria se daně dělí na: 

 státní, 

 municipální, 

 vyšších územněsprávních celků, 

 svěřené viz [10]. 

2.3 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

 Tento pojem řeší § 2 zákona č. 586/1992 Sb. v České republice a § 2 zákona  

č. 595/2003 Sb., o daních z příjmů ve Slovenské republice. V obou zemích je tento pojem 

stejný. 

2.3.1 Česká republika 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území 

České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která  

se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí viz [5]. 

Poplatníky můžeme tedy rozdělit na: 

poplatníky s neomezenou daňovou povinností: zde patří poplatníci, jejichž daňová 

povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice, tak i na příjmy 

plynoucí ze zahraničí. Pro označení takové osoby se používá výraz „daňový rezident“. 

Daňovými rezidenty jsou FO, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde 

obvykle zdržují. Za obvyklé zdržování se považuje pobyt na území republiky alespoň v délce 

183 dnů v příslušném kalendářním roce. Do této lhůty se započítává každý započatý den 

pobytu včetně dne příjezdu, odjezdu, soboty, neděle, svátku apod. 

 

poplatníky s omezenou daňovou povinností: zde patří poplatníci, jejichž daňová 

povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice. Takovou osobu 

označujeme jako „daňový nerezident“. Zde se zahrnují i poplatníci, kteří se zde zdržují pouze 

za účelem studia či léčení a to i přesto, že se na území České republiky zdržují déle  

než 183 dnů. 

2.3.2 Slovenská republika 

Tato definice odpovídá legislativní úpravě v České republice. 
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2.4 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

 Tuto problematiku řeší v České republice § 3, odstavec 1 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu. Na Slovensku je tento pojem obdobný a řeší jej § 3 zákona č. 595/2003 

Sb., o daních z příjmů. 

2.4.1 Česká republika 

 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy peněžní i nepeněžní podstaty, 

které mohou být dosaženy i směnou. Předmětem daně jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7) 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

 příjmy z pronájmu (§ 9) 

 ostatní příjmy (§ 10) 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou například příjmy získané nabytím 

akcií nebo podílových listů; příjmy nabyté zděděním nebo darováním nemovitosti nebo 

movitého práva anebo majetkového práva; úvěry a půjčky; příjmy z rozšíření nebo zúžení 

společného jmění manželů; příjmy z vypořádání společného jmění manželů; částka uhrazená 

zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva 

nebo potraviny viz [6]. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) 

Příjmy ze závislé činnosti tvoří úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnavatelem 

zaměstnanci v kalendářním měsíci a to na základě: 

a) pracovněprávního poměru současného nebo dřívějšího, služebního nebo členského 

poměru nebo obdobného poměru, při kterém musí zaměstnanec dbát příkazu plátce. 

Těmito příjmy se rozumí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku 

b) příjmů za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným, a to i když nejsou povinní dbát příkazu jiné osoby, příjmy za práci 

komanditistů v komanditní společnosti a příjmy za práci likvidátorů 

c) odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob vyplacených ze 

zisku za práci v představenstvu nebo v dozorčí radě 
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d) příjmy týkající se současného, budoucího nebo dřívějšího výkonu závislé činnosti 

nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník závislou 

činnost nebo funkci nevykonává viz [1]. 

 

Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních 

výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo 

umožněné zvláštním právním předpisem; hodnota osobních ochranných pracovních 

prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; částky 

přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky, 

kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil 

ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel; náhrady za opotřebení vlastního 

nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle 

zákoníku práce viz [6]. 

 

Funkčními požitky jsou: 

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 

výkonem funkce, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo 

dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, 

státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech 

a institucích. 

 

Funkčními požitky nejsou příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů 

a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů. 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) 

 Příjmy z podnikání jsou: 

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; 

příjmy ze živnosti; 

příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů; 

podíly společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku. 
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Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud se nejedná o příjmy ze závislé 

činnosti, jsou: 

příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému; příjmy z výkonu nezávislého 

povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů. Také zde patří příjmy 

znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, apod.; dále to jsou příjmy z činnosti 

insolvenčního správce a jeho zástupce, odděleného nebo zvláštního insolvenčního správce, 

které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu; a v neposlední řadě 

se zde řadí i příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

a) podíly na zisku z majetkového podílu na a.s., s.r.o. a k.s., podíly na zisku z členství 

v družstvu, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů s výjimkou státních dluhopisů 

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání 

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

prostředků na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijatých 

zaměstnavatelem od jeho zaměstnance 

d) výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených 

e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem 

f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob 

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a poplatky z prodlení 

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek 

i) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo 

vkladu jemu na roveň postaveného s výjimkou státních dluhopisů 

j) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry 

k) příspěvek FO podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního 

spoření 

Příjmy z pronájmu (§ 9) 

Příjmy z pronájmu jsou:  

příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, 

příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. 

 

 



13 

 

Ostatní příjmy (§ 10) 

 Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou: 

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem 

b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, movité věci, cenného papíru apod. 

c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty  

na komanditní společnosti, apod. 

d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

e) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky 

f) podíl společníka obchodní společnosti 

g) vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti 

h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží  

a slosování 

i) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží apod. 

j) příjmy, které společník v.o.s. nebo komplementář k.s. obdrží v souvislosti  

s ukončením účasti na společnosti od jiné osoby 

k) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního 

právního předpisu 

l) příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároku na náhradu za ztrátu příjmu  

na základě písemné dohody viz [6] 

 

2.4.2 Slovenská republika 

Předmětem daně poplatníka s neomezenou daňovou povinností jsou příjmy ze zdrojů 

na území SR a ze zdrojů plynoucích v zahraničí. Předmětem daně poplatníka s omezenou DP 

jsou příjmy plynoucí ze zdrojů na území SR. Předmětem daně jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti (§ 5) 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu  

a z použití díla a uměleckého výkonu (§ 6) 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 7) 

 ostatní příjmy (§ 8) 
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Předmětem daně z příjmu fyzických osob nejsou např. přijaté náhrady oprávněné 

osoby, příjmy získané vydáním, darováním nebo děděním; úvěry a půjčky; podíly na zisku 

(dividendy) vyplácené ze zisku obchodní společnosti, družstva nebo podobné PO v zahraničí; 

daň z přidané hodnoty na výstupu u poplatníka této daně; příjmy plynoucí z nabytí nových 

akcií a podílů. 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 5) 

 Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

a) příjmy ze současného nebo předcházejícího pracovněprávního poměru, služebního 

poměru, státně zaměstnaneckého poměru nebo členského poměru 

b) příjmy za práci likvidátora, prokuristy, nucených správců, členů družstva, společníků 

s.r.o. a komanditistů k.s. 

c) platy a funkční příplatky ústavních činitelů, veřejných ochránců práv, poslanců 

Evropského parlamentu, prokurátorů atd. 

d) odměny za výkon funkce ve státních orgánech, v orgánech územní samosprávy 

e) odměny obviněných ve vazbě a odměny odsouzených 

f) příjmy z prostředků sociálního fondu 

g) a jiné 

Za tyto příjmy se nepovažují a nejsou např. cestovní náhrady poskytované v souvislosti 

s výkonem závislé činnosti; nepeněžní plnění ve výši hodnoty poskytovaných osobních 

ochranných pracovních prostředků, osobních hygienických prostředků a pracovního oblečení; 

hodnota poskytnutých rekondičních pobytů, rehabilitačních pobytů; náhrada za používání 

vlastního nářadí; náhrada výdajů a plnění poskytované v souvislosti s výkonem funkce. 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z použití díla  

a uměleckého výkonu (§ 6) 

 Příjmy z podnikání jsou: 

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

příjmy ze živnosti, 

příjmy z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů, 

příjmy společníků v.o.s. a komplementářů k.s. 
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Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou např. příjmy z vytvoření díla  

a uměleckého výkonu a příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize; 

dále to jsou příjmy z činností, které nejsou živností ani podnikáním; příjmy znalců  

a tlumočníků za činnost podle zvláštního předpisu a příjmy z činností zprostředkovatelů podle 

zvláštních předpisů, které nejsou živností. 

 

Mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti patří také např. příjmy 

z jakéhokoliv nakládání s obchodním majetkem poplatníka; úroky z peněžních prostředků  

na běžném účtu, které se používají v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné 

SVČ; příjem z prodeje podniku nebo jeho částí; výše odpuštěného dluhu nebo jeho části  

u dlužníka, která souvisí a je důsledkem nakládání s jeho obchodním majetkem. 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 7) 

 Příjmy z tohoto majetku jsou: 

a) úroky a ostatní výnosy z cenných papírů 

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

prostředků na vkladovém účtu 

c) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček 

d) dávky z doplňkového důchodového spoření a odstupné vyplácené podle zvláštního 

předpisu 

e) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku 

f) výnosy ze směnek kromě příjmů z jejich prodeje 

g) příjmy z podílových listů dosažené z jejich vyplacení 

h) výnosy ze státních dluhopisů a pokladničních poukázek 

Ostatní příjmy (§ 8) 

 Ostatními příjmy jsou:  

a) příjmy z příležitostných činností vč. příjmů z příležitostné zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství a z příležitostného pronájmu movitých věcí 

b) příjmy z převodu vlastnictví nemovitostí 

c) příjmy z prodeje movitých věcí 

d) příjmy z převodu opcí 

e) příjmy z převodu cenných papírů 

f) příjmy z převodu účasti (podílu) na s.r.o., k.s. nebo z převodu členských práv 

družstva 
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g) výhry v loteriích a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a losování 

h) ceny z veřejných soutěží apod. 

i) příjmy z derivátových operací 

j) a jiné viz [22]. 

2.5 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob 

Mimo výše uvedené příjmy existují i příjmy od daně osvobozené. Tímto druhem 

příjmů a jak je řešeno jejich osvobození v obou státech se budu zabývat v této kapitole.  

2.5.1 Česká republika 

 Osvobození od daně z příjmů FO je u nás řešeno hned v několika paragrafech. V § 4 

ZDP jsou popsána osvobození, která jsou obecná a platí pro všechny, bez ohledu na to, jakou 

např. vykonává činnost. Dále je tato problematika řešena v § 6 a § 10 ZDP. 

Osvobození od daně § 4  

 Do tohoto paragrafu patří celá řada osvobození, já zde vyjmenuji jen některé, které 

jsou v praxi nejběžnější.  

a) Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo 

spoluvlastnickém podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Podobný postup nastane 

v případě, že prodávající měl v této nemovitosti bydliště po dobu kratší dvou let  

a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Toto osvobození  

se nevztahuje na příjmy z prodeje, pokud je nebo byla nemovitost zahrnuta  

do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti,  

a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. 

b) Příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi 

nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitého majetku 

nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, 

zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele. 

Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových 

prostor, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do pěti let od jejich 

vyřazení z obchodního majetku. 

c) Příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje 

motorových vozidel, letadel a lodí, pokud nepřesáhne doba mezi nabytím a prodejem 
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dobu jednoho roku. Příjmů z prodeje movitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního 

majetku, pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka,  

se toto osvobození netýká po dobu 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku. 

d) Přijatá náhrada škody vč. úmrtného a příspěvku na pohřeb. Náhrada majetkové újmy, 

plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody. 

e) Cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, nebo z reklamního slosování, pokud  

se nejedná o spotřebitelskou loterii. Cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 

10 000 Kč s výjimkou u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním. 

f) Příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory apod. Jedná-li  

se o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je osvobozena pouze 

částka ve výši 36 násobku minimální mzdy. 

g) Dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální 

podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky upravené zvláštními předpisy 

nebo obdobná plnění poskytována ze zahraničí. 

h) Odměny za darování krve vyplácené zdravotní správou. 

i) Stipendia ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, prostředků vysoké školy nebo veřejné 

výzkumné instituce. 

j) Plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ dožití. 

k) Příjem z penze vyplacené z penzijního připojištění se stáním příspěvkem, invalidní penze 

a jiné plnění z pojištění. 

l) Plnění poskytována ozbrojenými silami vojákům v základní službě, žákům škol, kteří 

nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům 

v aktivní záloze dobrovolné. 

m) Příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů  

na transformovaném družstvu, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. 

n) Příspěvky FO poskytované podle zákona upravující stavební spoření a státní podporu 

stavebního spoření. 

o) Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů atd. na pořízení 

hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní 

pohromy, s výjimkou dotací a příspěvků, které jsou účtovány do příjmů. 

p) Příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto CP 

při jejich prodeji dobu 6 měsíců. 
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q) Příjmy ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou SVČ jako 

reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou,  

jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč. 

r) Příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno, kursový zisk při směně peněz z účtu 

vedeného v cizí měně, plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby. 

Osvobození od DZP ze závislé činnosti a funkčních požitků § 6 

 Kromě všeobecných osvobození od daně, která jsou uvedena v § 4 ZDP, existují také 

jiná osvobození, která jsou přiřazena k jednotlivým příjmům, které jsou předmětem daně. 

Jedním z nich je osvobození od daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

uvedené v § 6 ZDP. Zaměřila jsem se na nejčastěji se vyskytující příjmy zaměstnanců, které 

jsou v ČR od daně osvobozeny, jako jsou : 

a) Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnancem na odborný rozvoj zaměstnanců související 

s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců. 

b) Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování. 

c) Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního 

fondu, ze zisku po jeho zdanění apod. ke spotřebě na pracovišti. 

d) Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb 

apod. ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, 

předškolní zařízení, závodní knihovny atd. Jde-li však o rekreace včetně zájezdu, je  

u zaměstnance osvobozena hodnota nejvýše do 20 000 Kč za kalendářní rok. 

e) Zvýhodnění poskytovaná na veřejnou dopravu zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků. 

f) Hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb  

do úhrnu výše 2 000 Kč ročně. 

g) Hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě a to maximálně 

do výše 3 500 Kč měsíčně. 

h) Příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté jako sociální výpomoc zaměstnanci v případě 

souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, 

ekologické nebo průmyslové havárie, za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny 

z fondu kulturních a sociálních potřeb. 
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i) Platba zaměstnavatele nejvýše 30 000 Kč ročně (do 31.12.2012 byla tato částka nejvýše 

24 000 Kč) jako příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na penzijní pojištění nebo 

příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 

pojištění pro případ smrti nebo dožití. 

Osvobození od daně z ostatních příjmů § 10 

 Ostatní příjmy jsou dalším případem, který má svá konkrétní osvobození. 

1. Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, pokud 

jejich úhrn nepřesáhne u poplatníka 20 000 Kč ve zdaňovacím období. 

2. Výhry v loteriích, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení 

vydaného podle zvláštních předpisů apod. viz [6] 

 

2.5.2 Slovenská republika 

 Ve Slovenské republice je osvobození od daně popsáno v § 9 a dále v § 5 osvobození 

od daně z příjmu ze závislé činnosti. 

Příjmy osvobozené od daně § 9 

 Příjmů osvobozených od daně je celá řada, já jsem zde vybrala jen některé. 

a) Příjmy z prodeje nemovitost, a to po uplynutí pěti let ode dne nabytí nebo jejího vyřazení 

z obchodního majetku. 

b) Příjmy z prodeje nemovitosti nabyté děděním v řadě přímé nebo některým z manželů, 

pokud uplyne alespoň pět let ode dne nabytí této nemovitosti prokazatelně do vlastnictví 

nebo spoluvlastnictví zůstavitele nebo vyřazení z obchodního majetku. 

c) Příjmy z prodeje movité věci kromě příjmů z prodeje movité věci, která byla zahrnuta  

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

d) Příjmy přijaté v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zvláštního předpisu. 

e) Příjmy z převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu souvisejících  

s převodem práva užívání nájemného družstevního bytu, jestliže poplatník užíval tento 

byt na bydlení alespoň pět let ode dne uzavření nájemní smlouvy. 

f) Dávky, podpory a služby z veřejného zdravotního pojištění, individuálního zdravotního 

pojištění, sociálního pojištění, nemocenského zabezpečení a úrazového zabezpečení, 

důchody ze starobního důchodového spoření atd. 
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g) Příplatek k náhradě příjmu, k nemocenské, k podpoře při ošetřování člena rodiny,  

k peněžité pomoci v mateřství a příplatek k důchodu včetně příplatku za výkon funkce 

soudce atd. 

h) Plnění poskytovaná v rámci aktivní politiky trhu práce. 

i) Věcné dary nebo peněžní dary poskytované příslušníkům Hasičského a záchranného 

sboru, zaměstnancům a členům hasičských jednotek a fyzickým osobám při záchraně 

života a majetku. 

j) Stipendia poskytované z prostředků státního rozpočtu nebo poskytované vysokými 

školami a obdobné plnění poskytovaná ze zahraničí, stipendia poskytované žákům podle 

zvláštního předpisu. 

k) Úroky z přeplatku na dani zapříčiněného správcem daně. 

l) Výhry v loteriích a jiných podobných hrách provozovaných na základě povolení 

vydaného podle zvláštních předpisů. 

m) Částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. 

n) Příjem z prodeje podílového listu do výše aktuální ceny podílového listu platné v den 

jeho prodeje a jiné. 

Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti § 5 

 Kromě všeobecných osvobození od daně, která jsou uvedena v § 9 ZDP, existuje, 

stejně jako v Česku, také další osvobození příjmů ze závislé činnosti. Mezi tato osvobození 

patří: 

Částka vynaložená zaměstnavatelem na doškolení zaměstnance, které souvisí s činností nebo 

s podnikáním zaměstnavatele. 

Hodnota stravy poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ke spotřebě na pracovišti nebo  

v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, a finanční příspěvek  

na stravování poskytovaný podle zvláštního předpisu. 

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnanci na spotřebu na pracovišti. 

Použití rekreačního, zdravotnického, vzdělávacího, předškolního, tělovýchovného nebo 

sportovního zařízení poskytnutých zaměstnancům. 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, pojistné na sociální zabezpečení  

a příspěvky na starobní důchodové spoření. 
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Příjem ze závislé činnosti vykonávané na území Slovenské republiky plynoucí poplatníkovi  

s omezenou daňovou povinností od zaměstnavatele se sídlem nebo s bydlištěm v zahraničí, 

pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dní v jakémkoliv 

období 12 po sobě následujících měsíců. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání, pokud tato náhrada byla určena pevnou částkou. 

Podíl na zisku vyplacený obchodní společností nebo družstvem zaměstnanci bez účasti  

na základním kapitálu této společnosti nebo družstva a jiné viz [22] 

 

2.6 Základ daně 

 Základ daně z příjmů fyzických osob se vypočítává jako součet dílčích základů daně 

z příjmů. Příjmy FO jsou rozděleny do různých posuzovaných částí, tzv. dílčích základů daně, 

přičemž pro každý platí odlišná využitelnost těchto příjmů. Některé DZ jsou výsledkem 

soustavné činnosti, některé vznikají fyzické osobě pouze výjimečně.  

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

období (kalendářní rok), přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení, pokud u jednotlivých příjmů není stanoveno jinak. 

 Do ZD se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, které jsou zdaňovány 

zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně. 

2.6.1 Základ daně u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Česká republika 

Základem daně je tzv. super hrubá mzda (SHM), která představuje příjmy ze závislé 

činnosti nebo funkční požitky zvýšené o částku na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které za zaměstnance 

odvádí zaměstnavatel. Toto navýšení činí celkem 34 % (sociální pojištění 25 % a zdravotní 

pojištění 9 %). Do konce roku 2007 se počítala daň pomocí progresivní sazby.  

To zjednodušeně znamená, že se výše daně měnila s výší mzdy. 

Jedná-li se o příjmy uvedené v kapitole 2.4.1, jejichž úhrnná výše u téhož 

zaměstnavatele nepřesáhne částku 5 000 Kč za kalendářní měsíc a zaměstnanec u tohoto 

zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani, jsou po zvýšení o povinné pojistné 

samostatným základem daně zdaňovaným zvláštní sazbou daně. 
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Za příjem zaměstnance se považuje také bezplatné poskytnutí motorového vozidla 

k používání pro služební i soukromé účely a to ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý  

i započatý měsíc, minimálně však 1 000 Kč viz [6]. 

Slovenská republika 

 Základem daně jsou zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, popsané v kapitole 2.4.2, 

snížené o pojistné a příspěvky, které je povinen platit zaměstnanec nebo příspěvky  

na zahraniční pojištění zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění 

stejného druhu. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 9,4 % a na zdravotním pojištění  

4 % ze své hrubé mzdy. Sociální pojištění zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, 

důchodové pojištění, invalidní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.  

 Za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla  

za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí motorového vozidla. Pokud jde o pronajaté 

vozidlo, vychází se z pořizovací ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde 

k následné koupi pronajatého vozidla. Příjem je také rozdíl mezi vyšší tržní cenou 

zaměstnanecké akcie a cenou této akcie garantovanou zaměstnaneckou opcí v den skutečné 

realizace zaměstnanecké opce, snížený o částku zaplacenou zaměstnancům za nákup 

zaměstnanecké opce. Rovněž cena nebo výhra přijata zaměstnancem, který se zúčastnil 

soutěže vyhlášené svým zaměstnavatelem, je příjmem zaměstnance viz [22]. 

2.6.2 Základ daně u příjmů z podnikání a jiné SVČ  

Česká republika 

 Základem daně jsou příjmy, které jsem již uvedla v kapitole 2.4.1, části týkající se § 7 

zákona č. 586/1992 Sb. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení s výjimkou příjmů z podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s.  

na zisku. ZD u společníka v.o.s. je část ZD v.o.s., která se stanoví ve stejném poměru, jako  

je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. U komplementáře k.s.  

to je část ZD nebo daňové ztráty k.s. určená ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk 

nebo ztráta. 

 Samostatný základ daně tvoří příjmy autorů za jejich příspěvky do novin, časopisů, 

rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR. Jsou zdaněny zvláštní sazbou daně, 

pokud úhrn těchto příjmů od jednoho plátce nepřesáhne 7 000 Kč za kalendářní měsíc. 

 Dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. lze příjmy snížit o výdaje na dosažení, zajištění  

a udržení příjmů. Podnikatel může odečíst: 

 Skutečné výdaje: skutečně prokázané na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
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 Paušální výdaje: pokud se pro tento druh výdajů poplatník rozhodne, je to bráno tak, 

že obsahují vše, co mohl vynaložit na dosažení příjmů.  

Výše paušálu je stanovena následovně:  

 příjmy ze zemědělské činnosti a příjmu z řemeslných živností 80 %  

 příjmy z ostatních živností 60 % 

 příjmy z jiného podnikání a nezávislého podnikání 40 %, nejvýše lze uplatnit 

výdaje do částky 800 000 Kč 

 příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 %, nejvýše 

však do částky 600 000 Kč viz [6] 

Slovenská republika 

 Na Slovensku se základ daně stanoví úplně stejně jako v ČR a to tak, že se příjmy 

sníží o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.  

 Také zde může poplatník využít jak skutečné výdaje, tak výdaje uplatněné paušálem. 

Výše paušálu je např.: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnosti; 

příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů; příjmy společníků v.o.s  

a komplementářů k.s. ve výši 40 %, maximálně však do výše 5 040 € ročně. 

 příjmy z vytvoření díla a uměleckého výkonu; z činností, které nejsou živností  

ani podnikáním; příjmy znalců a tlumočníků ve výši 40 %, maximálně 5 040 € ročně. 

2.6.3 Základ daně u příjmů z kapitálového majetku  

Česká republika 

 Zde je dílčím základem daně příjem, popsány v kapitole 2.4.1, plynoucí na území 

České republiky, kromě úroků a jiných výnosů z poskytnutých úvěrů a půjček; úrokových  

a jiných výnosů z držby směnek a příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. Tyto 

příjmy jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP. Tato sazba činí 15 %. 

 Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za ZD po snížení  

o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Plnění ze soukromého 

životního pojištění se považuje za ZD po snížení o zaplacené pojistné viz [6]. 

Slovenská republika 

 Ve Slovenské republice se tyto příjmy zdaňují dle § 43, srážkovou daní ve výši 19 %. 

U dluhopisů a pokladničních poukázek prodávaných pod jejich jmenovitou hodnotu se příjem 

ve výši rozdílu mezi jejich jmenovitou hodnotou a nižší pořizovací cenou u majitele zahrne  

do ZD při jejich splatnosti viz [22]. 
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2.6.4 Základ daně u příjmů z pronájmu  

Česká republika 

 Zde platí, že základem daně je příjem uvedený v kapitole 2.4.1, v části Příjmy 

z pronájmu, snížený o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud 

poplatník neuplatní skutečné výdaje, může si uplatnit výdaje paušálem ve výši 30 % z příjmu. 

Od roku 2013 však nejvýše do částky 600 000 Kč. 

Slovenská republika 

Na Slovensku platí stejně jako v Česku, že ZD tvoří příjmy snížené o výdaje. Pokud 

jsou prokazatelné daňové výdaje vyšší než tyto příjmy, na rozdíl se nepřihlíží. 

 

2.6.5 Základ daně u ostatních příjmů 

Česká republika 

Základem daně je opět rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně vynaloženými  

na jejich dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší, k rozdílu  

se nepřihlíží. Dílčí základ daně u ostatních příjmů nemůže být záporný. 

U příjmů ze zemědělské výroby lze výdaje uplatnit procentem z příjmů, a to ve výši  

80 %, konkrétně u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a také  

u živnosti řemeslných. 

Slovenská republika 

Do základu daně se zahrnuje zdanitelný příjem snížený o výdaje prokazatelně 

vynaložené na jeho dosažení. Pokud jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší 

než příjem, na rozdíl se nepřihlíží.  

Pokud poplatník u příjmu z příležitostné zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmu, může uplatnit 

výdaje ve výši 25% z těchto příjmů, ale maximálně do výše 5 040 eur ročně. 

 

2.7 Nezdanitelné části základu daně 

 Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. 

Podrobný popis všech těchto částek je obsažen v ČR v § 15 zákona o daních z příjmů a v SR 

to je § 11. K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně přihlédne plátce daně  

až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období nebo je poplatník uplatní v daňovém 

přiznání. Níže jsou uvedeny ty, které jsou poplatníky využívány nejčastěji. 
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2.7.1  Česká republika 

Dary 

 Příjemce daru je obec, kraj, organizační složka státu nebo právnická osoba se sídlem 

na území ČR, jakož i právnická osoba, která je pořadatelem veřejných sbírek a jde o dar  

např. na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, polici. Dalším příjemcem může být 

fyzická osoba s trvalým bydlištěm v ČR poskytující zdravotnické služby nebo zařízení  

na ochranu zvířat. Dále může být dar poskytnut na financování odstranění následků živelných 

pohrom atd. Za dary se považují i nepeněžní dary včetně služeb, které se ocení cenami 

zjištěnými. 

 Výše daru musí činit minimálně 1 000 Kč, nebo částku přesahující 2 % ZD, 

maximálně však 10 % ZD. Jako dar se považuje také odběr krve, který se oceňuje částkou 

2 000 Kč. 

 Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrné, kdo je 

příjemcem, hodnota, účel a datum darování. Hodnotu daru lze odečíst ve zdaňovacím období, 

ve kterém byly dary prokazatelně poskytnuty. 

Úroky z úvěru 

 Od ZD lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období 

 z úvěru ze stavebního spoření 

 z hypotečního úvěru 

 z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou 

Úhrnná částka úroků, o které se snižuje ZD ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, 

nesmí překročit 300 000 Kč. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

 Od ZD lze odečíst příspěvek zaplacený na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 

fondem.  

 Ročně lze odečíst částku rovnající se úhrnu příspěvků za zdaňovací období sníženému 

o 12 000 Kč (do roku 2013 tato částka činila 6 000 Kč), maximálně však 12 000 Kč. 
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Pojistné na soukromé životní pojištění  

 Od ZD můžeme odečíst výši pojistného na soukromé životní pojištění podle pojistné 

smlouvy, která je uzavřená mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě  

a pojišťovnou.  

 Ročně lze odečíst částka rovnající se v úhrnu maximálně 12 000 Kč, a to i v případě, 

že má poplatník uzavřeno více smluv. 

Odpočet členským příspěvků 

 V ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání lze od ZD odečíst členské příspěvky 

zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace, která obhajuje hospodářské  

a sociální zájmy zaměstnanců. 

 Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou 

příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně. Maximálně lze odečíst částka 3 000 Kč 

za zdaňovací období. 

Odpočet úhrady za zkoušky 

 Málokdo ví, že si jako odpočet může uplatnit úhrady za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání.  

 Ročně lze odečíst částku, která byla uhrazena, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka 

se zdravotním postižením je to až 13 000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením 

až 15 000 Kč viz [6]. 

 

2.7.2 Slovenská republika 

Jestli-že poplatník v příslušném zdaňovacím období dosáhne základu daně, který: 

a) je roven nebo je nižší než 100 násobek částky životního minima platného k 1. lednu 

příslušného zdaňovacího období, nezdanitelná část základu daně ročně na poplatníka 

je částka odpovídající 19,2 násobku částky platného životního minima, 

b)  je vyšší než 100 násobek platného životního minima, nezdanitelná část základu daně 

ročně na poplatníka je částka odpovídající rozdílu 44,2 násobku platného životního 

minima a jedné čtvrtiny základu daně; pokud tato částka je nižší než nula, 

nezdanitelná část základu daně ročně na poplatníka se rovná nule. 
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Jestli-že poplatník v příslušném zdaňovacím období dosáhne základu daně, který: 

a) je roven nebo je nižší než 176,8 násobek platného životního minima a jeho 

manželka (manžel) žijící s poplatníkem v domácnosti v tomto zdaňovacím období:  

1) nemá vlastní příjem, nezdanitelná část základu daně je částka odpovídající  

19,2 násobku platného životního minima.   

2) má vlastní příjem, který nepřesáhne částku 19,2 násobku platného životního 

minima, nezdanitelná část ZD je rozdíl mezi částkou odpovídající 19,2 násobku 

platného životního minima a vlastním příjmem manželky (manžela).  

3) má vlastní příjem přesahující částku odpovídající 19,2 násobku platného životního 

minima, nezdanitelná část základu daně na manželku (manžela) se rovná 0. 

b) je vyšší než 176,8 násobek platného životního minima a jeho manželka (manžel) 

žijící s poplatníkem v domácnosti v tomto zdaňovacím období: 

1) nemá vlastní příjem, nezdanitelná část ZD ročně na manželku (manžela) je částka 

odpovídající rozdílu 63,4 násobku platného životního minima a jedné čtvrtiny základu 

daně tohoto poplatníka; pokud tato částka je nižší než nula, nezdanitelná část základu 

daně na manželku (manžela) se rovná nule.   

2) má vlastní příjem, nezdanitelná část ZD na manželku (manžela) je částka 

vypočtená podle prvního bodu, snížená o vlastní příjem manželky (manžela); pokud 

tato částka je nižší než nula, nezdanitelná část základu daně na manželku (manžela)  

se rovná nule. 

Nezdanitelná část ZD je i částka prokazatelně zaplacených dobrovolných příspěvků  

na starobní důchodové spoření, a to maximálně do výše 2% ze základu daně. Tato částka 

nesmí přesáhnout výši 2% z 60 násobku průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok, který dva 

roky předchází kalendářnímu roku, za který se zjišťuje základ daně viz [22]. 

Tab. 2.1 Přehled nezdanitelných částí základu daně ve Slovenské republice 

  Podmínka uplatnění Výše uplatnění 

Nezdanitelná část na 

poplatníka 

ZD ≤ 100 x ŽM 19,2 x ŽM  

ZD > 100 x ŽM 44,2 x ŽM – 0,25 x ZD 

Nezdanitelná část na 

manželku (manžela) 

ZD ≤ 176,8 x ŽM 

19,2 x ŽM, pokud DP = 0 

19,2 x ŽM – DP, pokud je DP≤ 19,2 x ŽM 

0, pokud je DP> 19,2 x ŽM 

ZD > 176,8 x ŽM 
63,4 x ŽM – 0,25 x ZD, pokud je DP = 0 

63,4 x ŽM – 0,25 x ZD – DP, pokud je DP > 0 

ZD = základ daně, ŽM = životní minimum, DP = druhý příjem 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.8 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Sleva na dani je daňový nástroj, s jehož pomocí si lze snížit výši daně. Uplatňuje  

se na výši daně po odpočtech a výše slevy může být maximálně do výše daňové povinnosti. 

 Ve Slovenské republice se neuplatňují žádné slevy, pouze si zde mohou uplatnit 

odpočet na vyživované dítě a nově od roku 2009 zaměstnaneckou prémii. Česká sleva  

na poplatníka a manželku je na Slovensku řazena do nezdanitelných částí ZD. 

Nyní se podívejme na jednotlivé druhy slev v ČR a jejich vývoj v uplynulých letech: 

1. Na poplatníka: tato sleva snižuje měsíční zálohu na daň z příjmů.  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR  600 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 1 970 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

 

2. Na manželku (manžela): tato sleva snižuje roční zálohu na daň z příjmů, nelze  

ji uplatňovat měsíčně. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

 

3. Na pobírání částečného invalidního důchodu: tato sleva se týká invalidity prvního 

a druhého stupně a snižuje zálohu na daň měsíčně. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 125 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč 

 

4. Na pobírání plného invalidního důchodu: týká se třetího stupně invalidity a je také  

měsíční. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 250 Kč 420 Kč 420 Kč 420 Kč 420 Kč 420 Kč 420 Kč 
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5. Držiteli průkazu ZTP/P: tyto průkazy jsou vystavovány na dobu určitou a snižují základ 

daně měsíčně. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 800 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 1 345 Kč 

 

6. Na studenta: u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem 

nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenčního 

studia v doktorském studijním programu až do dovršení 28 let. Pro uplatnění této slevy 

potřebujeme potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný 

školní rok. Tato sleva nám snižuje základ daně měsíčně. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 200 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč 

 

Daňový rezident má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním 

v domácnosti. Lze uplatnit formou slevy na dani nebo formou daňového bonusu. Poplatník 

v České republice může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, 

maximálně však do výše 60 300 Kč. Toto zvýhodnění může pobírat pouze jeden z rodičů. Na 

Slovensku výše této slevy závisí na výši životního minima a stejně jako ŽM se mění k 1. 

červenci daného roku. Poplatník si může tento bonus uplatnit, činí-li jeho příjmy ročně 

alespoň 6 násobek minimální mzdy. Tento odpočet se na Slovensku uplatňuje formou 

daňového bonusu, který se odečte od výsledné daňové povinnosti.  

Srovnání měsíční výše daňového zvýhodnění: 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva ČR 500 Kč 890 Kč 890 Kč 967 Kč 967 Kč 1 117 Kč 1 117 Kč 

Sleva SR 

540 Sk/ 

555 Sk 

555 Sk/ 

582 Sk 

19,32 €/ 

20 € 

20 €/ 

20,02 €   

20,02 €/ 

20,51 € 

20,51 €/ 

21,03 € 21,03 € 
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Od roku 2009 lze také uplatnit na Slovensku tzv. zaměstnaneckou prémii, která  

se zavedla pro podporu zaměstnanců s nízkými příjmy. Zaměstnanecká prémie  

tak představuje konkrétní formu dodatečné sociální pomoci pro zaměstnance, kteří pracují  

za mzdu blízkou minimální mzdě. Jedná se především o lidi, kteří po odečtení všech 

nezdanitelných částí základu daně a po sumarizaci daňového bonusu neplatili v předchozím 

období žádnou daň. Tuto prémii si může nárokovat zaměstnanec, který splnil podmínky,  

až na konci roku přímo v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání. Zavedením této prémie  

se Slovenská republika snaží o zvýšení zaměstnanosti, obzvláště dlouhodobě 

nezaměstnaných, kteří mají šanci najít si zaměstnání jen s nízkým příjmem. Podmínkami  

pro získání zaměstnanecké prémie jsou: 

 výše příjmů nesmí být nižší než 6 násobek minimální mzdy a zároveň nesmí 

překročit 12 násobek minimální mzdy 

 příjmy musí pobírat alespoň po dobu šesti kalendářních měsíců 

 nesmí pobírat starobní důchod 

 nesmí pobírat příspěvek na udržitelnost zaměstnání 

 

Vypočteme ji jako: (nezdanitelná část ZD - dílčí základ daně) x 19 % 

 

Maximální výše této prémie činila v jednotlivých letech:  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Výše prémie 181,03 € 157,04 € 50,34 € 46,39 € 48,17 € 
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3. Srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a  

ve Slovenské republice 

V této části se snažím poukázat na to, jak se změnily způsoby výpočtů a výše daně 

z příjmů fyzických osob a také výše slev na dani, které ovlivnily výši mzdy za jednotlivé 

roky. Ukážeme si, jak se mění výše daně a čisté mzdy za vybrané roky na stejném příkladu 

s různou výší ZD. Výši ZD jsem vybrala podle ekonomické situace obou zemí. 

3.1 Česká republika 

Zde bude asi nejvíce zajímavý rozdíl sazby daně, která se v České republice do konce 

roku 2007 vypočítala pomocí progresivní sazby. To zjednodušeně znamená, že se výše daně 

měnila s výší mzdy. Od 1. 1. 2008 je v ČR zavedena „rovná daň“ ve výši 15 % a pro výpočet 

základu daně používáme tzv. super hrubou mzdu. Od 1. 1. 2013 nastala změna pro poplatníky 

s příjmy přesahující 4 násobek průměrné mzdy. Tito poplatníci zaplatí navíc tzv. solidární daň 

ve výši 7 %, viz bod 3.1.7. 

3.1.1 Rok 2007 

Tab. 3.1 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2007 (poplatník podepsal prohlášení k dani) 

Měs. zdanitelná mzda 
Záloha na daň 

Ze zdanitelné mzdy 

přesahující od do 

0 Kč 10 100 Kč 12 %   

10 100 Kč 18 200 Kč 1 212 Kč + 19 % 10 100 Kč 

18 200 Kč 27 600 Kč 2 751 Kč + 25 % 18 200 Kč 

27 600 Kč a více 5 101 Kč + 32 % 27 600 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.2 Slevy na dani pro rok 2007 

Slevy na dani rok 2007 

Sleva na poplatníka 600 Kč 

Částečný invalidní důchod 125 Kč 

Plný invalidní důchod 250 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 800 Kč 

Odpočet studenta 200 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 500 Kč 

       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 3.1 Vzorec pro výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2007 (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané Prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2007 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (8%) -640 Kč -2 000 Kč -4 000 Kč 

Dílčí základ daně 7 000 Kč 21 875 Kč 43 750 Kč 

Záloha na daň 840 Kč 3 676 Kč 10 269 Kč 

Sleva na poplatníka -600 Kč -600 Kč -600 Kč 

Záloha na daň po slevě 240 Kč 3 076 Kč 9 669 Kč 

Daňové zvýhodnění -500 Kč -500 Kč -500 Kč 

Daň /daňový bonus -260 Kč 2 576 Kč 9 169 Kč 

Čistá mzda 7 260 Kč 19 299 Kč 34 581 Kč 
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Ve výše uvedeném výpočtu jsme nejprve od hrubé mzdy odečetli pojistné  

za zaměstnance, zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a také sociální pojištění ve výši 8 %. 

Odečtením pojistného jsme získali dílčí základ daně, od kterého jsme dále odečetli 

nezdanitelné části základu daně. V našem případě to je základní odpočet tzv. sleva  

na poplatníka. Tímto jsme získali zdanitelnou mzdu, ze které jsme si vypočítali zálohu na daň 

tzv. progresivní sazbou. Od této zálohy na daň, jsme odečetli slevu na jedno vyživované dítě  

a dostali jsme celkovou daň. Čisté mzdy jsme dosáhli tím, že jsme od sebe odečetli dílčí 

základ daně a daň. 

 

3.1.2 Rok 2008 

Od 1. 1. 2008 se místo progresivní sazby daně (12 – 32 %) nově zavádí „rovná daň“  

z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 %. V tomto roce došlo také ke změně výpočtu 

stanovení základu daně, který se v předchozích letech vypočítal tak, že jsme od hrubé mzdy 

odečetli pojistné placené zaměstnancem. Nyní k zdanitelnému příjmu připočteme pojistné 

hrazené zaměstnavatelem. Tedy zjednodušeně řečeno to znamená, že daň se bude odvádět  

z hrubé mzdy zvýšené o 35 %. Tímto nám vzniká nový pojem superhrubá mzda (SHM), který 

upravuje Zákon o daních z příjmů. 

Tab. 3.3 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2008 (poplatník nepodepsal prohlášení k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15 % 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15 % 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň vždy činit 15%. 

Tab. 3.4 Slevy na dani pro rok 2008 

Slevy na dani rok 2008 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 890 Kč 
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Schéma 3.2 Vzorec pro výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2008 (vlastní zpracování) 

 

 

 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2008 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (26%) 2 080 Kč 6 500 Kč 13 000 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 750 Kč 67 500 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 070 Kč 10 125 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 3 000 Kč 8 055 Kč 

Daňové zvýhodnění -890 Kč -890 Kč -890 Kč 

Daň /daňový bonus -890 Kč 2 110 Kč 7 165 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (8%) -640 Kč -2 000 Kč -4 000 Kč 

Čistá mzda 7 890 Kč 19 765 Kč 36 585 Kč 
    Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2008 nastaly velké změny. Počínaje tím, že k hrubé mzdě přičítáme zdravotní  

a sociální pojištění zaměstnavatele ve výši 9 a 26 %. Tímto nám vzniká SHM. Přímo z této 

SHM vypočítáme zálohu na daň ve výši 15 %, která je pro všechny stejná. Od této zálohy 

poté odečteme nezdanitelné části a dostáváme se na zálohu na daň po slevách. Nyní odečteme 

daňové zvýhodnění na dítě a vyjde nám celková záloha na daň. Abychom dostali čistou mzdu, 

musíme od hrubé mzdy odečíst celkovou zálohu na daň a pojistné za zaměstnance. 

 

3.1.3 Rok 2009 

Tab. 3.5 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2009 (poplatník nepodepsal prohlášení k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň vždy činit 15%. 

Tab. 3.6 Slevy na dani pro rok 2009 

Slevy na dani rok 2009 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 890 Kč 

 

V tomto roce nedošlo z pohledu výpočtu zálohy na daň od roku 2008 k žádné změně. 

Také nezdanitelné části základu daně a slevy na dani zůstaly u všech položek ve stejné výši. 

Avšak nějaké změny nastaly. Došlo ke změně výše sociálního pojištění a to jak z pohledu 

zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. U zaměstnance se výše pojistného snížila  

z původních 8% na 6,5% a u zaměstnavatele se snížila o 1% a to na 25%. 

 

 Rovněž pro tento rok zůstal stejný vzoreček pro výpočet super hrubé mzdy a čisté 

mzdy, proto ho zde již nebudu uvádět (viz. Schéma 3.2). 
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Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2009 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (25%) 2 000 Kč 6 250 Kč 12 500 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 500 Kč 67 000 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 025 Kč 10 050 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 955 Kč 7 980 Kč 

Daňové zvýhodnění -890 Kč -890 Kč -890 Kč 

Daň /daňový bonus -890 Kč 2 065 Kč 7 090 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (6,5%) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč 

Čistá mzda 8 010 Kč 20 185 Kč 37 410 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rok 2009 je téměř totožný s rokem 2008. Výpočty, nezdanitelné části základu daně  

i slevy na dani zůstaly stejné. Ale i přesto se nám konečná čistá mzda zvýšila. Zapříčinilo  

to snížení sociálního pojištění, které se snížilo za zaměstnance (z 8 % na 6,5 %)  

i za zaměstnavatele (z 26 % na 25 %). 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.1.4 Rok 2010 

Tab. 3.7 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2010 (poplatník nepodepsal prohlášení k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň vždy činit 15%. 

Tab. 3.8 Slevy na dani pro rok 2010 

 

 

V roce 2010 rovněž nedošlo k žádným výrazným změnám. Způsob výpočtu daně  

a poté čisté mzdy je stále stejný, taktéž zůstaly ve stejné výši nezdanitelné části základu daně. 

V tomto roce došlo pouze k jedné změně, kterou jistě přivítaly rodiny s dětmi. Daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě se zvýšilo z původní výše 890 Kč na 967 Kč. 

 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

 

 

 

 

 

Slevy na dani rok 2010 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 967 Kč 
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Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2010 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (25%) 2 000 Kč 6 250 Kč 12 500 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 500 Kč 67 000 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 025 Kč 10 050 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 955 Kč 7 980 Kč 

Daňové zvýhodnění -967 Kč -967 Kč -967 Kč 

Daň /daňový bonus -967 Kč 1 988 Kč 7 013 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (6,5%) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč 

Čistá mzda 8 087 Kč 20 262 Kč 37 487 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

I v tomto roce se nám čistá mzda nepatrně zvýšila oproti roku předcházejícímu. Nyní 

to zapříčinilo zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které se na jedno dítě zvýšilo 

o 77 Kč. 

 

3.1.5 Rok 2011 

Tab. 3.9 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2011 (poplatník nepodepsal prohlášení k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň vždy činit 15%. 
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Tab. 3.10 Slevy na dani pro rok 2011 

Slevy na dani rok 2011 

Sleva na poplatníka 1 970 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 967 Kč 

 

V roce 2011 platí to co pro předešlý rok. Daňové zvýhodnění na dítě zůstalo  

ve stejné částce jako v roce 2010 a to 967 Kč. Jediné co se pro letošní rok změnilo, je výše 

slevy na poplatníka, která se snížila o celou stokorunu na 1 970 Kč. Toto snížení je jen 

dočasné a platilo pouze v tomto roce. Ke snížení došlo z důvodu zavedení povodňové daně. 

Takto vybrané peníze putovaly do zvláštní položky v rozpočtu, určené na protipovodňová 

opatření a odstraňování škod po záplavách viz [16]. 

 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 
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Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2011 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (25%) 2 000 Kč 6 250 Kč 12 500 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 500 Kč 67 000 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 025 Kč 10 050 Kč 

Sleva na poplatníka -1 970 Kč -1 970 Kč -1 970 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 3 055 Kč 8 080 Kč 

Daňové zvýhodnění -967 Kč -967 Kč -967 Kč 

Daň /daňový bonus -967 Kč 2 088 Kč 7 113 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (6,5%) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč 

Čistá mzda 8 087 Kč 20 162 Kč 37 387 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak si můžeme povšimnout, zde se nám čistá mzda snížila o stokorunu. Je to z důvodu 

snížení nezdanitelné části základu daně a to konkrétně slevy na poplatníka. 

  

3.1.6 Rok 2012 

Tab. 3.11 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2012 (poplatník nepodepsal prohlášení  

k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň vždy činit 15%. 

 

Jak už jsem zmiňovala, sleva na poplatníka se opět vrátila na svou původní výši a činí 

2 070 Kč. V tomto roce vzrostla čistá mzda poplatníkům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě, protože se toto zvýhodnění zvýšilo o 150 Kč a celkem činí 1 117 Kč. 

Tab. 3.12 Slevy na dani pro rok 2012 
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Slevy na dani rok 2012 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 1 117 Kč 

 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2012 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (25%) 2 000 Kč 6 250 Kč 12 500 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 500 Kč 67 000 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 025 Kč 10 050 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 955 Kč 7 980 Kč 

Daňové zvýhodnění -1 117 Kč -1 117 Kč -1 117 Kč 

Daň /daňový bonus -1 117 Kč 1 838 Kč 6 863 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (6,5%) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč 

Čistá mzda 8 237 Kč 20 412 Kč 37 637 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2012 se mzda opět malinko navýšila. Může za to opětovné navýšení slevy  

na poplatníka na původní výši 2 070 Kč a zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 150 Kč. 
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3.1.7 Rok 2013 

Tab. 3.13 Výpočet měsíční zálohy na daň v roce 2013 (poplatník nepodepsal prohlášení  

k dani) 

Hrubá mzda Kč 
Zaokrouhlení základu 

daně 
Způsob zdanění 

1 až 5 000 Kč včetně na koruny dolů srážková daň 15% 

5 001 Kč a více na stokoruny nahoru záloha na daň 15% 

Má-li poplatník podepsáno prohlášení, pak bude záloha na daň činit 15%. Poplatníci jejichž 

výše hrubé mzdy přesáhne 4 násobek průměrné mzdy, zaplatí navíc tzv. solidární daň ve výši 

7 % z kladného rozdílu mezi:  

a) součtem příjmů zahrnovaných do DZD podle § 6 a DZD podle § 7 v příslušném 

zdaňovacím období, 

b) 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné  

na sociální zabezpečení. 

 

Tab. 3.14 Slevy na dani pro rok 2013 

Slevy na dani rok 2013 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Částečný invalidní důchod 210 Kč 

Plný invalidní důchod 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 

Odpočet studenta 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 1 117 Kč 

 

V roce 2013 zůstala výše slev na dani naprosto stejná jako v roce 2012. Jedinou změnou, 

která zde nastala je, že slevu na poplatníka nemohou uplatnit poplatníci, kteří k 1. lednu 

pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu. 
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Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2013 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9%) 720 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč 

Sociální pojištění (25%) 2 000 Kč 6 250 Kč 12 500 Kč 

Dílčí základ daně (SHM) 10 800 Kč 33 500 Kč 67 000 Kč 

Záloha na daň (15%) 1 620 Kč 5 025 Kč 10 050 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 955 Kč 7 980 Kč 

Daňové zvýhodnění -1 117 Kč -1 117 Kč -1 117 Kč 

Daň /daňový bonus -1 117 Kč 1 838 Kč 6 863 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč 

Sociální pojištění (6,5%) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč 

Čistá mzda 8 237 Kč 20 412 Kč 37 637 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto roce nedošlo k žádným změnám a výše daně a čisté mzdy zůstala stejná jako 

v roce 2012. 
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3.2 Slovenská republika 

Do roku 2003 byla na Slovenku daň vybírána tzv. progresivní sazbou daně,  

to znamená, že její procentní sazba rostla s výškou příjmu. V roce 2004 zde byla zavedena 

„rovná daň“ a všichni poplatníci daně z příjmu fyzických osob byli zdaňováni sazbou ve výši 

19 %. Dnem 1. 1. 2013 nastala změna, vznikly dvě sazby daně a to ve výši 19 % a 25 %. 

Poplatníci, jejichž základ daně nepřesáhne 176,8 násobek platného životního minima, jsou 

zdaňováni sazbou ve výši 19 %. Poplatníci, kteří přesáhnou 176,8 násobek životního minima, 

budou zdaňováni sazbou 25 %. 

Ve Slovenské republice nejsou žádné slevy na poplatníka, je zde pouze sleva  

na vyživované dítě. Ostatní „české slevy“ jsou na Slovensku zahrnuty v nezdanitelných 

částech ZD. 

Pro zjednodušení výpočtu vzorového příkladu, uvedu slevu na vyživované dítě  

a nezdanitelné části ZD níže a dále se už budu věnovat pouze samotnému výpočtu daně a čisté 

mzdy za jednotlivé období. Ve výpočtech budu používat výši nezdanitelných části a daňového 

bonusu platný vždy v druhé polovině daného roku, tedy od 1. července. Všechny výpočty jsou 

převedeny do jednotné české měny, pro přehlednější srovnání výsledků, v roce 2007 a 2008 

průměrným kursem 1 Kč/1,25 Sk a od roku 2009 do roku 2013 průměrným kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výše životního minima 

Důležitou součástí pro výpočet mzdy na Slovensku je výše životního minima. Tato 

výše ŽM se mění každoročně k 1. červenci. V našem typovém příkladu ji potřebujeme, 

abychom mohli vypočítat výši nezdanitelné části základu daně a daňového bonusu. 

Od           

Do 

1.7.07 - 

30.6.08 

1.7.08 - 

31.12.08 

1.1.09 - 

30.6.09 

1.7.09 - 

30.6.10 

1.7.10 - 

30.6.11 

1.7.11 - 

30.6.12 

1.7.12 - 

30.6.13 

Výše ŽM 5 130 Sk 5 390 Sk 178,92 € 185,19 € 185,38 € 189,83 € 194,58 € 

 

Daňový bonus 

Na Slovensku se tento odpočet na vyživované dítě uplatňuje formou daňového bonusu, 

který se odečte od výsledné daňové povinnosti. Výše daňového bonusu se mění s výší 

životního minima a to vždy k 1. červenci daného roku. Měsíční výše daňového bonusu: 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sleva SR 
540 Sk/ 

555 Sk 

555 Sk/ 

582 Sk 

19,32 €/ 

20 € 

20 €/ 

20,02 €   

20,02 €/ 

20,51 € 

20,51 €/ 

21,03 € 21,03 € 
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Nezdanitelné části základu daně 

Tyto nezdanitelné části ZD se za vybrané období nemění. Jediné co se za toto období 

mění, je výše životního minima a proto se také výše nezdanitelné části bude měnit se změnou 

výše životního minima. 

 

Tab. 3.15 Přehled nezdanitelných částí základu daně ve Slovenské republice pro rok 2007 - 

2008 a 2011 - 2013 

  Podmínka uplatnění Výše uplatnění 

Nezdanitelná část na 

poplatníka 

ZD ≤ 100 x ŽM 19,2 x ŽM 

ZD > 100 x ŽM 44,2 x ŽM – 0,25 x ZD 

Nezdanitelná část na 

manželku (manžela) 

ZD ≤ 176,8 x ŽM 

19,2 x ŽM, pokud DP = 0 

19,2 x ŽM – DP, pokud je DP≤ 19,2 x ŽM 

0, pokud je DP> 19,2 x ŽM 

ZD > 176,8 x ŽM 
63,4 x ŽM – 0,25 x ZD, pokud je DP = 0 

63,4 x ŽM – 0,25 x ZD – DP, pokud je DP > 0 

ZD = základ daně, ŽM = životní minimum, DP = druhý příjem 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.16 Přehled nezdanitelných částí základu daně ve Slovenské republice pro rok 

2009 a 2010 

 
Podmínka uplatnění Výše uplatnění 

Nezdanitelná část na 

poplatníka 

ZD ≤ 86 x ŽM 22,5 x ŽM  

ZD > 86 x ŽM 44 x ŽM – 0,25 x ZD 

Nezdanitelná část na 

manželku (manžela) 

ZD ≤ 176 x ŽM 

22,5 x ŽM, pokud DP = 0 

22,5 x ŽM – DP, pokud je DP≤ 22,5 x ŽM 

0, pokud je DP> 22,5 x ŽM 

ZD > 176 x ŽM 
66,5 x ŽM – 0,25 x ZD, pokud je DP = 0 

66,5 x ŽM – 0,25 x ZD – DP, pokud je DP > 0 

ZD = základ daně, ŽM = životní minimum, DP = druhý příjem 
       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nezdanitelnou částí ZD je také ještě do 31. prosince 2016 i částka prokazatelně 

zaplacených dobrovolných příspěvků na starobní důchodové spoření, a to maximálně 

do výše 2% ze základu daně. Částka nesmí přesáhnout výši 2 % z 60 násobku 

průměrné měsíční mzdy. 

 

Schéma 3.3 Vzorec pro výpočet zálohy na daň a čisté mzdy (vlastní zpracování) 
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3.2.1 Rok 2007 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 1 Kč/1,25 Sk. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2007 

Hrubá mzda 8 000 Kč/10 000 Sk 25 000 Kč/31 250 Sk 50 000 Kč/62 500 Sk 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 400 Sk - 1 000 Kč/- 1 250 Sk - 1 802 Kč/- 2 252 Sk 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 940 Sk - 2 316 Kč/- 2 895 Sk - 4 315 Kč/- 5 394 Sk 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 1 340 Sk - 3 316 Kč/- 4 145 Sk - 6 117 Kč/- 7 646 Sk  

Dílčí základ daně 6 928 Kč/8 660 Sk 21 684 Kč/27 105 Sk 43 883 Kč/54 854 Sk 

Nezdanitelná část - 6 566 Kč/- 8 208 Sk - 6 566 Kč/- 8 208 Sk - 4 146 Kč/- 5 182 Sk 

Základ daně 362 Kč/452 Sk 15 118 Kč/18 897 Sk 39 738 Kč/49 672 Sk 

Daň z příjmu (19 %) 68 Kč/85 Sk 2 872 Kč/3 590 Sk 7 550 Kč/9 437 Sk 

Daňový bonus na dítě - 444 Kč/- 555 Sk - 444 Kč/- 555 Sk - 444 Kč/- 555 Sk 

Daň / daňový bonus - 376 Kč/- 470 Sk 2 428 Kč/3 035 Sk 7 106 Kč/8 882 Sk 

Čistá mzda 7 304 Kč/9 130 Sk 19 256 Kč/24 070 Sk 36 777 Kč/45 972 Sk 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve výše uvedeném výpočtu jsme nejprve od HM odečetli ZP a SP za zaměstnance  

a dostali jsme se k dílčímu základu daně. Od toho DZD odečteme nezdanitelnou část  

na poplatníka, která se vypočte podle tab. 3.15 a dostáváme se k ZD, ze kterého vypočteme 

daň ve výši 19 %. Poté si odečteme daňový bonus na vyživované dítě a dostáváme  

se k celkové odvedené výši daně. Čistou mzdu vypočteme tak, že od HM odečteme SP a ZP 

za zaměstnance a celkovou daňovou povinnost.  
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3.2.2 Rok 2008 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč.  

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 1 Kč/1,25 Sk. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2008 

Hrubá mzda 8 000 Kč/10 000 Sk 25 000 Kč/31 250 Sk 50 000 Kč/62 500 Sk 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 400 Sk - 1 000 Kč/- 1 250 Sk - 1 802 Kč/- 2 252 Sk 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 940 Sk - 2 316 Kč/- 2 895 Sk - 4 315 Kč/- 5 394 Sk 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 1 340 Sk - 3 316 Kč/- 4 145 Sk - 6 117 Kč/- 7 646 Sk  

Dílčí základ daně 6 928 Kč/8 660 Sk 21 684 Kč/27 105 Sk 43 883 Kč/54 854 Sk 

Nezdanitelná část - 6 566 Kč/- 8 208 Sk - 6 566 Kč/- 8 208 Sk - 4 146 Kč/- 5 182 Sk 

Základ daně 362 Kč/452 Sk 15 118 Kč/18 897 Sk 39 738 Kč/49 672 Sk 

Daň z příjmu (19 %) 68 Kč/85 Sk 2 872 Kč/3 590 Sk 7 550 Kč/9 437 Sk 

Daňový bonus na dítě - 466 Kč/- 582 Sk - 466 Kč/- 582 Sk - 466 Kč/- 582 Sk 

Daň / daňový bonus - 398 Kč/- 497 Sk 2 406 Kč/3 008 Sk 7 084 Kč/8 855 Sk 

Čistá mzda 7 326 Kč/9 157 Sk 19 278 Kč/24 097 Sk 36 799 Kč/45 999 Sk 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

  

V roce 2008 je způsob výpočtu naprosto stejný jako v předchozím roce. Výše čisté 

mzdy se zvýšila a to především z důvodu zvýšení daňového bonusu na dítě z 555 Sk  

na 582 Sk. 
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3.2.3 Rok 2009 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2009 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2009 se zavedlo ve Slovenské republice Euro. Všechny výsledky ve svých 

příkladech převádím na české koruny kursem 25 Kč/1 €. V tomto roce se výše čisté mzdy 

zvýšila. Může za to vyšší daňový bonus na dítě a zvýšení životního minima. Pokud bychom 

předpokládali, že poplatník s HM 8 000 Kč, podá na konci roku daňové přiznání nebo požádá 

o roční zúčtování daně, má nárok na zaměstnaneckou prémii přibližně ve výši 133 €, což je  

v přepočtu přibližně 3 325 Kč. 

 

Hrubá mzda 8 000 Kč/320 €  25 000 Kč/1 000 € 50 000 Kč/2 000 € 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 12,8 €  - 1 000 Kč/- 40 € - 2 000 Kč/- 80 € 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 30 € - 2 350 Kč/- 94 € - 4 378 Kč/- 175,1 € 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 42,8 € - 3 350 Kč/- 134 € - 6 378 Kč/- 255,1 € 

Dílčí základ daně 6 928 Kč/277,2 € 21 650 Kč/866 € 43 622 Kč/1 744,9 € 

Nezdanitelná část - 8 387 Kč/- 335,47 € - 8 387 Kč/- 335,47 € - 5 495 Kč/- 219,81 € 

Základ daně 0 Kč/0 € 13 263 Kč/530,53 € 38 127 Kč/1 525,09 € 

Daň z příjmu (19 %) 0 Kč/0 € 2 520 Kč/100,8 € 7 244 Kč/289,76 € 

Daňový bonus na dítě - 500 Kč/20 € - 500 Kč/20 € - 500 Kč/20 € 

Daň / daňový bonus - 500 Kč/20 € 2 020 Kč/80,8 € 6 744 Kč/269,76 € 

Čistá mzda 7 428 Kč/297,2 € 19 630 Kč/785,2 € 36 878 Kč/1 475,14 € 
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3.2.4 Rok 2010 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2010 

Hrubá mzda 8 000 Kč/320 €  25 000 Kč/1 000 € 50 000 Kč/2 000 € 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 12,8 €  - 1 000 Kč/- 40 € - 2 000 Kč/- 80 € 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 30 € - 2 350 Kč/- 94 € - 4 378 Kč/- 175,1 € 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 42,8 € - 3 350 Kč/- 134 € - 6 378 Kč/- 255,1 € 

Dílčí základ daně 6 928 Kč/277,2 € 21 650 Kč/866 € 43 622 Kč/1 744,9 € 

Nezdanitelná část - 8 387 Kč/- 335,47 € - 8 387 Kč/- 335,47 € - 5 495 Kč/- 219,81 € 

Základ daně 0 Kč/0 € 13 263 Kč/530,53 € 38 127 Kč/1 525,09 € 

Daň z příjmu (19 %) 0 Kč/0 € 2 520 Kč/100,8 € 7 244 Kč/289,76 € 

Daňový bonus na dítě - 501 Kč/20,02 € - 501 Kč/20,02 € - 501 Kč/20,02 € 

Daň / daňový bonus - 501 Kč/20,02 € 2 019 Kč/80,78 € 6 743 Kč/269,74 € 

Čistá mzda 7 427 Kč/297,2 € 19 631 Kč/785,2 € 36 879 Kč/1 475,2 € 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2010 se daňový bonus na dítě zvýšil nepatrným způsobem a to z 20 €  

na 20,02 € (z 500 Kč na 501 Kč).  Výše nezdanitelné části je dle přechodného ustanovení 

shodná s rokem 2009. Opět i zde za předpokladu, že poplatník s HM 8 000 Kč, podá na konci 

roku daňové přiznání nebo požádá o roční zúčtování daně, má nárok na zaměstnaneckou 

prémii ve výši 133 €, což je v přepočtu 3 325 Kč. 
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3.2.5 Rok 2011 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2011 

Hrubá mzda 8 000 Kč/320 €  25 000 Kč/1 000 € 50 000 Kč/2 000 € 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 12,8 €  - 1 000 Kč/- 40 € - 2 000 Kč/- 80 € 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 30,08 €  - 2 350 Kč/- 94 € - 4 404 Kč/- 176,14 € 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 42,88 € - 3 350 Kč/- 134 € - 6 404 Kč/- 256,14 € 

Dílčí základ daně 6 928 Kč/277,12 € 21 650 Kč/866 € 43 596 Kč/1743,86 € 

Nezdanitelná část - 7 415 Kč/- 296,6 € - 7 415 Kč/- 296,6 € - 6 171 Kč/- 246,85 € 

Základ daně 0 Kč/0 € 14 235 Kč/569,4 € 37 425 Kč/1 497 € 

Daň z příjmu (19 %) 0 Kč/0 € 2 705 Kč/108,18 €  7 111 Kč/284,44 € 

Daňový bonus na dítě - 513 Kč/20,51 € - 513 Kč/20,51 € - 513 Kč/20,51 € 

Daň / daňový bonus - 513 Kč/20,51 € 2 192 Kč/87,67 € 6 598 Kč/263,93 € 

Čistá mzda 7 441 Kč/297,63 € 19 458 Kč/778,33 € 36 998 Kč/1 479,93 € 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto roce se výše čisté mzdy u poplatníka s nejnižší hrubou mzdou zvýšila  

a to díky zvýšení daňového bonusu na dítě. U poplatníka s HM 25 000 Kč se čistá mzda 

snížila a to kvůli snížení nezdanitelné části ZD. U poplatníka s HM 50 000 Kč se naopak výše 

čisté mzdy zvýšila, protože tomuto poplatníkovi se výše nezdanitelné části zvýšila. V tomto 

roce má poplatník s HM 8 000 Kč také nárok na zaměstnaneckou prémii, a to ve výši 44,4 €, 

což je přibližně 1 110 Kč. 
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3.2.6 Rok 2012 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2012 

Hrubá mzda 8 000 Kč/320 €  25 000 Kč/1 000 € 50 000 Kč/2 000 € 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 12,8 €  - 1 000 Kč/- 40 € - 2 000 Kč/- 80 € 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 30,08 €  - 2 350 Kč/- 94 € - 4 413 Kč/- 176,5 € 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 42,88 € - 3 350 Kč/- 134 € - 6 413 Kč/- 256,5 € 

Dílčí základ daně 6 928 Kč/277,12 € 21 650 Kč/866 € 43 587 Kč/1 743,5 € 

Nezdanitelná část - 7 593 Kč/- 303,72 € - 7 593 Kč/- 303,72 €  - 7 021 Kč/- 280,82 € 

Základ daně 0 Kč/0 € 14 057 Kč/866 € 36 566 Kč/1 462,68 € 

Daň z příjmu (19 %) 0 Kč/0 € 2 671 Kč/106,83 € 6 948 Kč/277,9 € 

Daňový bonus na dítě - 526 Kč/- 21,03 € - 526 Kč/- 21,03 € - 526 Kč/- 21,03 € 

Daň / daňový bonus - 526 Kč/- 21,03 € 2 145 Kč/85,8 € 6 422 Kč/256,87 € 

Čistá mzda 7 454 Kč/298,15 € 19 505 Kč/780,2 € 37 165 Kč/1 486,63 € 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V letošním roce opět čistá mzda nepatrně vzrostla a to u všech příjmů. Může  

za to zvýšení životního minima, které způsobilo zvýšení nezdanitelné části a daňového 

bonusu na dítě. I zde si může poplatník s nejnižší uvedenou HM přiznat nárok  

na zaměstnaneckou prémii, která bude v maximální možné výši, která je pro tento rok 

stanovena, a to ve výši 46,39 €, což je 1 160 Kč. 
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3.2.7. Rok 2013 

Typový příklad: 

Pan Novák je zaměstnán jako účetní ve společnosti ABC. Má podepsané prohlášení o daních 

z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící  

ve společné domácnosti. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pan Novák pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč a za C) 50 000 Kč. 

Pro přesnější srovnání jsou výpočty převedeny na české koruny kursem 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2013 

Hrubá mzda 8 000 Kč/320 €  25 000 Kč/1 000 € 50 000 Kč/2 000 € 

Zdravotní pojištění (4 %) - 320 Kč/- 12,8 €  - 1 000 Kč/- 40 € - 2 000 Kč/- 80 € 

Sociální pojištění (9,4 %) - 752 Kč/- 30,08 €  - 2 350 Kč/- 94 € - 4 700 Kč/- 188 € 

Odvody celkem (13,4 %) - 1 072 Kč/- 42,88 € - 3 350 Kč/- 134 € - 6 700 Kč/- 268 € 

Dílčí základ daně 6 928 Kč/277,12 € 21 650 Kč/866 € 43 300 Kč/1 732 € 

Nezdanitelná část - 7 783 Kč/- 311,32 € - 7 783 Kč/- 311,32 €  - 7 093 Kč/- 283,7 € 

Základ daně 0 Kč/0 € 13 867 Kč/554,68 € 36 207 Kč/1 448,3 € 

Daň z příjmu (19 %) 0 Kč/0 € 2 635 Kč/105,38 € 6 879 Kč/275,17 € 

Daňový bonus na dítě - 526 Kč/- 21,03 € - 526 Kč/- 21,03 € - 526 Kč/- 21,03 € 

Daň / daňový bonus - 526 Kč/- 21,03 € 2 109 Kč/84,35 € 6 353 Kč/254,14 € 

Čistá mzda 7 454 Kč/298,15 € 19 541 Kč/781,65 € 36 947 Kč/1477,86 € 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2013 se čistá mzda opět nepatrně zvýšila, kromě nejnižší mzdy, která zůstává 

stejná. Je to zapříčiněno tím, že poplatník s nejnižší HM neodvádí žádné daně, pouze pobírá 

daňový bonus na dítě a ten v letošním roce zůstal stejný jako v tom předešlém. U ostatních 

HM se výše ČM zvýšila z důvodu zvýšení životního minima z původních 189,83 €  

na 194,58 €. Opět i v tomto roce si zaměstnanec s HM 8 000 Kč může uplatnit 

zaměstnaneckou prémii a to v maximální možné výši 48,17 € (1 204 Kč). 
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3.3 Vyhodnocení příkladů 

V této kapitole srovnáme všechny výsledky, které jsem v bodě 3.1 a 3.2 vypočítala. 

Výchozím obdobím v mé práci je rok 2007 až 2013 

 

Tab. 3.17 Výše daně z příjmů v jednotlivých letech 

Mzda 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8 000 Kč v ČR - 260 - 890 - 890 - 967 - 967 - 1 117 - 1 117 

25 000 Kč v ČR 2 576 2 110 2 065 1 988 2 088 1 838 1 838 

50 000 Kč v ČR 9 169 7 165 7 090 7 013 7 113 6 863 6 863 

8 000 Kč v SR - 376 - 398 - 500 - 501 - 513 - 526 - 526 

25 000 Kč v SR 2 428 2 406 2 020 2 019 2 192 2 145 2 019 

50 000 Kč v SR 7 106 7 084 6 744 6 743 6 598 6 422 6 353 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka ukazuje, jak se vyvíjela výše daně v jednotlivých letech u každého příjmu. 

Vidíme, že při nejnižší hrubé mzdě se jak ve Slovenské republice, tak v České republice 

neplatí daň. Naopak nám vznikne daňový bonus. Také si můžeme všimnout, že v roce 2007 

měli slovenští poplatníci větší bonus než čeští poplatníci. V tomto roce byly české mzdy 

zdaňovány progresivní sazbou daně. V roce 2008 se daně podstatně snížily, v tomto roce byla 

zavedená v ČR „rovná daň.“ 

 

Tab. 3.18 Výše čisté mzdy v jednotlivých letech 

Mzda 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8 000 Kč v ČR 7 260 7 890 8 010 8 087 8 087 8 237 8 237 

25 000 Kč v ČR 19 299 19 765 20 185 20 262 20 162 20 412 20 412 

50 000 Kč v ČR 34 581 36 585 37 410 37 487 37 387 37 637 37 637 

8 000 Kč v SR 7 304 7 326 7 428 7 429 7 441 7 454 7 454 

25 000 Kč v SR 19 256 19 278 19 630 19 631 19 458 19 505 19 541 

50 000 Kč v SR 36 777 36 799 36 878 36 879 36 998 37 165 36 947 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

V této tabulce vidíme, jak se vyvíjely čisté mzdy jednotlivých zemí v jednotlivých 

letech. Opět vidíme, že v roce 2007 činila výše čisté mzdy na Slovensku více než v ČR. Zatím 

co v ČR se čisté mzdy pomalu zvyšují, v SR se téměř vůbec nezměnily, výše čisté mzdy 

kolísá. Může za to měnící se výše životního minima a výše zákonných stropů pro SP a ZP.  
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Graf 3.1 Daňový bonus při hrubé mzdě 8 000 Kč 

 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto grafu můžeme vidět, jak se mění daňový bonus v jednotlivých letech v ČR  

i v SR. Zatím co v SR se daňový bonus téměř nemění, v ČR se změnil výrazně. V roce 2007, 

kdy byla ještě progresivní sazba daně, nám vyšel nejmenší daňový bonus. DB stále stoupá, 

může za to zvyšující se daňové zvýhodnění na dítě. 

 

Graf 3.2 Daň při hrubé mzdě 25 000 Kč 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tomto grafu vidíme, že při hrubé mzdě 25 000 Kč, se daň žádným velkým 

způsobem neliší. Můžeme zde ale vidět, kromě roku 2011 kdy daň nepatrně vzrostla,  

že v ostatních letech má daň tendenci klesat. S klesající daní nám roste výše čisté mzdy. 
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Graf 3.3 Daň při hrubé mzdě 50 000 Kč 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

V České republice se opět daň snižuje, nejvíce je tomu tak v roce 2008, kdy byla 

zrušena progresivní sazba daně. V ostatních letech nedochází k žádné radikální změně  

ani v ČR ani v SR. Za povšimnutí však stojí, že ačkoliv se daň v ČR snížila, stále je vyšší  

než v SR. 

 

Graf 3.4 Výše čisté mzdy z 8 000 Kč 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde vidíme, že čistá mzda v České republice podstatně vyšší než čistá mzda  

na Slovensku. Tyto vysoké rozdíly způsobuje v tomto případě, kdy ani jeden poplatník neplatí 

daň, daňový bonus na vyživované dítě, který je v ČR radikálně vyšší, než v SR. 
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Graf 3.5 Výše čisté mzdy z 25 000 Kč 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Opět vidíme, že mnohem vyšší je čistá mzda v České republice. Opět je to způsobeno 

tím, že v ČR jsou mnohem vyšší daňové bonusy a slevy na poplatníka než v SR. Výjimkou je 

opět rok 2007, kdy byla ještě progresivní sazba daně.  

  

Graf 3.6 Výše čisté mzdy z 50 000 Kč 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde můžeme vidět, jak opět čistá mzda v ČR radikálně vzrostla po roce 2007. Zde je 

názorně ukázáno, že ačkoliv máme v ČR mnohem vyšší slevy než v SR, výše čistých mezd 

v obou zemích jsou na podobné úrovni.  
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4. Dopad daňového systému na poplatníka a státní rozpočet 

v České republice a ve Slovenské republice 

V této části mé práce, bych chtěla ukázat na to, jak vysoké je skutečné daňové zatížení 

našeho poplatníka, které získáme výpočtem efektivní daňové sazby. Celou dobu budeme 

vycházet z předešlých výpočtů, které jsme získali v kapitole č. 3. Dále se zde zaměříme  

na státní rozpočet a to především na výši příjmů státního rozpočtu, které tvoří právě 

zmiňovaná daň z příjmu fyzických osob. Také si zde ukážeme, jaké se chystají změny v této 

problematice v České a Slovenské republice. 

 

4.1 Srovnání daňového zatížení od roku 2007 do roku 2013 

Samostatná sazba daně z příjmu nemá potřebnou vypovídací schopnost, je potřeba 

zohlednit také nezdanitelné položky, které jsou v každé zemi stanoveny zákonem. Při výpočtu 

efektivní sazby daně je zohledněna výše daně zaplacená zaměstnancem, včetně odvodů  

na pojištění, které zaměstnanec odvádí. To vše je děleno hrubým příjmem viz [11]. 

Efektivní daňová sazba (ETR) = %, které pracovník skutečně odvede na dani 

ETR = (daň/hrubá mzda) x 100 

4.1.1 Daňové zatížení poplatníka A 

Tab. 4.1 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 8 000 Kč 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 7 260 Kč 7 890 Kč 8 010 Kč 8 087 Kč 8 087 Kč 8 237 Kč 8 237 Kč 

Čistá mzda v SR 7 304 Kč 7 326 Kč 7 428 Kč 7 429 Kč 7 441 Kč 7 454 Kč 7 454 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP  9,25 % 1,38 % -0,12 % -1,09 % -1,09 % -2,96 % -2,96 % 

ETR v ČR bez SP a ZP -3,25 % -11,13 % -11,13 % -12,09 % -12,09 % -13,96 % -13,96 % 

ETR v SR s SP a ZP  8,70 % 8,43 % 7,15 % 7,14 % 6,99 % 6,83 % 6,83 % 

ETR v SR bez SP a ZP -4,70 % -4,98 % -6,25 % -6,26 % -6,41 % -6,58 % -6,58 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde můžeme vidět jaké je skutečné daňové zatížení při hrubé mzdě 8 000 Kč. Kromě 

roku 2007 je v České republice celkové daňové zatížení nižší než ve Slovenské republice. 

Důvody jsou naprosto stejné, jako při výpočtu čistých mezd, a to především vysoké daňové 

zvýhodnění na poplatníka a na vyživované dítě. U mínusových položek je daňové zatížení 

nula a poplatníkovi bude vyplacený daňový bonus. 
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Tab. 4.2 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 8 000 Kč bez využití nezdanitelné části  

a daňového zvýhodnění na dítě 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 7 160 Kč 5 380 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 

Čistá mzda v SR 5 612 Kč 5 612 Kč 5 612 Kč 5 612 Kč 5 612 Kč 5 612 Kč 5 612 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP 10,50 % 32,75 % 31,25 % 31,25 % 31,25 % 31,25 % 31,25 % 

ETR v ČR bez SP a ZP 10,50 % 20,25 % 20,25 % 20,25 % 20,25 % 20,25 % 20,25 % 

ETR v SR s SP a ZP 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 

ETR v SR bez SP a ZP 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Takto by vypadalo celkové daňové zatížení, pokud bychom brali v úvahu, že poplatník 

nepodepsal daňové prohlášení a neuplatňuje žádné slevy. V této tabulce vidíme naprostý opak 

od tabulky č. 4.1. Celkové daňové zatížení kromě roku 2007 je nyní ve Slovenské republice 

nižší. V ČR, kdy zde byla ještě progresivní sazba daně, je daňové zatížení mnohem nižší, než 

když byla zavedena „rovná sazba daně“. Proto, jak jsem již zmínila, ovlivňují celkovou výši 

zdanění vysoké slevy na poplatníka a na dítě. 

 

4.1.2 Daňové zatížení poplatníka B 

Tab. 4.3 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 25 000 Kč 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 19 299 Kč 19 765 Kč 20 185 Kč 20 262 Kč 20 162 Kč 20 412 Kč 20 412 Kč 

Čistá mzda v SR 19 256 Kč 19 278 Kč 19 630 Kč 19 631 Kč 19 458 Kč 19 505 Kč 19 541 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP 22,80 % 20,94 % 19,26 % 18,95 % 19,35 % 18,35 % 18,35 % 

ETR v ČR bez SP a ZP 10,30 % 8,44 % 8,26 % 7,95 % 8,35 % 7,35 % 7,35 % 

ETR v SR s SP a ZP 22,98 % 22,89 % 21,48 % 21,48 % 22,17 % 21,98 % 21,84 % 

ETR v SR bez SP a ZP 9,71 % 9,62 % 8,08 % 8,08 % 8,77 % 8,58 % 8,08 % 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde můžeme vidět jaké je skutečné daňové zatížení při hrubé mzdě 25 000 Kč. Opět 

vidíme, že v ČR je daňové zatížení nižší, ovšem tentokrát je rozdíl minimální a nepřesahuje 

ani 2 %. 
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Tab. 4.4 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 25 000 Kč bez využití nezdanitelné části  

a daňového zvýhodnění na dítě 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 18 199 Kč 16 805 Kč 17 225 Kč 17 225 Kč 17 225 Kč 17 225 Kč 17 225 Kč 

Čistá mzda v SR 17 564 Kč 17 564 Kč 17 537 Kč 17 537 Kč 17 537 Kč 17 537 Kč 17 537 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP 27,20 % 32,78 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 

ETR v ČR bez SP a ZP 14,70 % 20,25 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 

ETR v SR s SP a ZP 29,74 % 29,74 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 29,85 % 

ETR v SR bez SP a ZP 16,48 % 16,48 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 16,45 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I zde je rozdíl celkového daňového zatížení poměrně malý. Opět ale vidíme,  

že bez uplatnění slev je na Slovensku výše zatížení nižší než v Česku, tedy kromě roku 2007. 

Pokud bychom neuplatňovali slevu na poplatníka ani slevu na dítě, celková daňová povinnost  

by činila průměrně 1/3 mzdy. 

 

4.1.3 Daňové zatížení poplatníka C 

Tab. 4.5 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 50 000 Kč 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 34 581 Kč 36 585 Kč 37 410 Kč 37 487 Kč 37 387 Kč 37 637 Kč 37 637 Kč 

Čistá mzda v SR 36 777 Kč 36 799 Kč 36 878 Kč 36 879 Kč 36 998 Kč 37 165 Kč 36 947 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP 30,84 % 26,83 % 25,18 % 25,03 % 25,23 % 24,73 % 24,73 % 

ETR v ČR bez SP a ZP 18,34 % 14,33 % 14,18 % 14,03 % 14,23 % 13,73 % 13,73 % 

ETR v SR s SP a ZP 26,45 % 26,40 % 26,24 % 26,24 % 26,00 % 25,67 % 26,11 % 

ETR v SR bez SP a ZP 14,21 % 14,17 % 13,49 % 13,49 % 13,20 % 12,84 % 12,71 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této tabulce vidíme, jaké je skutečné daňové zatížení při hrubé mzdě 50 000 Kč. 

Opět je zde výjimkou rok 2007, kdy byla v České republice progresivní sazba daně a celkové 

daňové zatížení bylo vyšší než v ostatních letech. Ve Slovenské republice se zatížení 

pohybuje stále okolo 26 %. 
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Tab. 4.6 Výše daňového zatížení při hrubé mzdě 50 000 Kč bez využití nezdanitelné části  

a daňového zvýhodnění na dítě 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

Čistá mzda v ČR 33 481 Kč 33 625 Kč 34 450 Kč 34 450 Kč 34 450 Kč 34 450 Kč 34 450 Kč 

Čistá mzda v SR 35 545 Kč 35 545 Kč 35 334 Kč 35 334 Kč 35 313 Kč 35 305 Kč 35 073 Kč 

ETR v ČR s SP a ZP 33,04 % 32,75 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 31,10 % 

ETR v ČR bez SP a ZP 20,54 % 20,25 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 20,10 % 

ETR v SR s SP a ZP 28,91 % 28,91 % 29,33 % 29,33 % 29,37 % 29,39 % 29,85 % 

ETR v SR bez SP a ZP 16,68 % 16,68 % 16,58 % 16,58 % 16,57 % 16,56 % 16,45 % 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Tady vidíme opět stejnou situaci jako u předešlých poplatníků s nižší hrubou mzdou, 

kteří neuplatnili slevu na poplatníka ani slevu (daňový bonus) na dítě. V ČR je daňové 

zatížení vyšší než v SR. Ovšem můžeme zde vidět, že v ČR se procento daňového zatížení 

pomalu snižuje a od roku 2009 je výše procenta nezměněná. Důvodem je, že od roku 2009 

nedocházelo k žádné změně ve výpočtu daně ani výši SP a ZP, pouze se zde měnily slevy, 

které v tomto příkladu nehrají žádný vliv. V SR toto procento naopak roste. To není 

způsobeno změnou ve výpočtu daně, ale tím, že se zvýšily zákonné stropy pro SP a ZP,  

tím pádem se výše pojištění zvýšilo a s ním i daňové zatížení daného poplatníka. 

Z výše uvedených výpočtů v kapitole 4.1.1 plyne, že přestože je v ČR zavedená rovná 

sazba daně 15% ve skutečnosti tomu tak není. U příjmů 8 000 Kč kromě roku 2007 a 2008 se 

DPFO rovná nule a naopak poplatníkovi plynou finanční prostředky ze státního rozpočtu ve 

formě daňového bonusu. V případě uplatnění slev se ani v ČR ani v SR nejedná o rovnou daň, 

ale o daň progresivní. Z příkladů rovněž můžeme zjistit, že daň z příjmu v ČR je ve 

skutečnosti po uplatnění všech slev a daňových bonusů nižší než 15 % a v SR nižší než 19 %. 
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4.2 Daň z příjmu fyzických osob a státní rozpočet 

V této části diplomové práce se zaměříme na státní rozpočet a to především na výši 

celkových příjmů státního rozpočtu, které tvoří právě zmiňovaná daň z příjmu fyzických 

osob. 

 

4.2.1 Česká republika 

V ČR se příjmy státního rozpočtu dělí na daňové příjmy; daňové nedoplatky; pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; nedaňové a ostatní 

příjmy. V daňových příjmech státního rozpočtu je zahrnuta DPFO a kromě této daně tam patří 

i daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty a zvláštní daně a poplatky ze zboží a 

služeb v tuzemsku (spotřební daň). V ČR představuje největší příliv peněz do státního 

rozpočtu právě zmiňovaná daň z přidané hodnoty a spotřební daně viz [20]. 

 

Tab. 4.7 Příjmy státního rozpočtu z DPFO v České republice 

Rok Celkové příjmy Příjmy z DPFO 
Podíl  DPFO na 

celkových příjmech 

2007 1 025,88 mld. Kč 102,14 mld. Kč 9,96 % 

2008 1 063,94 mld. Kč   94,96 mld. Kč 8,93 % 

2009    974,61 mld. Kč   85,65 mld. Kč 8,79 % 

2010 1 000,38 mld. Kč   87,49 mld. Kč 8,75 % 

2011 1 012,76 mld. Kč   90,61 mld. Kč 8,95 % 
              Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V této tabulce vidíme, kolik činily celkové příjmy státního rozpočtu v ČR 

v jednotlivých letech. Dále zde vidíme, kolik z těchto celkových příjmů tvořila daň z příjmu 

fyzických osob a v posledním sloupci je tato výše znázorněna také v procentech. V roce 2007, 

kdy bylo ještě progresivní zdanění, byl příjem z DPFO nejvyšší. V dalších letech, kdy byla 

zavedená rovná daň, se příjem z DPFO snižuje. Ačkoliv to může vypadat, že se příjem snižuje 

jen nepatrně, jde zde o několik miliard. V roce 2011 se příjmy z DPFO zvýšily, podle mne za 

to může snížení slevy na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč, která ročně zvýšila daň 

poplatníka o 1 200 Kč. Státní rozpočet pro rok 2012 nebyl prozatím zveřejněný viz [20]. 
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4.2.2 Slovenská republika 

V SR se příjmy státního rozpočtu člení na daňové příjmy, nedaňové příjmy, granty  

a transfery. Nás zajímají příjmy z DPFO a tyto příjmy najdeme mezi daňovými příjmy. Tyto 

příjmy obsahují daň z příjmu a z kapitálového majetku, kde se také nachází naše zmiňovaná 

DPFO; daň z majetku; daň ze zboží a služeb; daň z mezinárodních obchodů a transakcí; 

sankce uložené v daňovém řízení. V SR tvoří největší příjmovou část státního rozpočtu daně 

ze zboží a služeb, které se skládají z daně z přidané hodnoty, spotřební daně a daně 

z používání zboží a z povolení výkonu činnosti.  

 

Tab. 4.8 Příjmy státního rozpočtu z DPFO ve Slovenské republice 

Rok Celkové příjmy Příjmy z DPFO 
Podíl  DPFO na 

celkových příjmech 

2007    322 220 mil. Sk 3 308,8 mil. Sk 1,03 % 

2008   342 003,2 mil. Sk 3 552,6 mil. Sk 1,04 % 

2009  10 540 795,6 tis. € 28 581,2 tis. € 0,27 % 

2010  10 900 862,8 tis. € 134 575,7 tis. € 1,23 % 

2011  12 002 326 tis. €     106 803 tis. € 0,89 % 
              Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zde můžeme jasně vidět, že příjmy z DPFO v SR jsou nižší než v ČR.  

Ve Slovenské republice DPFO tvoří 4 položky. Mezi tyto položky patří:  

         +    daň ze závislé činnosti 

         +    daň z podnikání, jiné samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu 

- výnos daně z příjmů poukázán územní samosprávě 

- převod podílu daně z příjmů fyzických osob pro zvláštní účel 

Výnosy z DPFO poukázány územní samosprávě a převody podílu DPFO pro zvláštní účely, 

jsou zápornými položkami, které tyto příjmy snižují. Proto je celkový podíl DPFO na státním 

rozpočtu tak nízký. 

V SR je rozpočtové určení výnosů DPFO následující:  

 podíl na 70,3 % výnosu daně je příjmem rozpočtů obcí, 

 podíl 23,5 % výnosu daně je příjmem rozpočtů vyšších územních celků, 

 podíl na 6,2 % výnosu daně je příjmem státního rozpočtu viz [21]. 

Státní rozpočet pro rok 2012 nebyl prozatím zveřejněný. 
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4.3 Plánované změny daně z příjmu fyzických osob 

V této kapitole si ukážeme, jaké se chystají změny týkající se daně z příjmu fyzických 

osob. Tyto změny jsou označovány jako daňová reforma, která je navržena ministerstvem 

financí. 

4.3.1 Česká republika 

V ČR se nejpodstatnější změny provedou s největší pravděpodobností v roce 2015,  

ale už letos nastaly podstatné změny, které mají sloužit jako pomoc pro snížení schodku  

ve státním rozpočtu.  

 

Změny od roku 2013 do roku 2015: 

V těchto letech se bude daň z příjmu fyzických osob počítat stále podle současných 

pravidel a to pomocí superhrubé mzdy. I když oficiálně zůstává „rovná sazba daně“, 

poplatníci s nadlimitními příjmy, které přesáhnou 4 násobek průměrné mzdy (103 536 Kč) 

zaplatí více než doposud. Nad tuto hranici budou totiž odvádět 7 % tzv. solidární daň  

z kladného rozdílu mezi:  

 součtem příjmů zahrnovaných do DZD podle § 6 a DZD podle § 7 v příslušném 

zdaňovacím období, 

 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné  

na sociální zabezpečení. 

Další dočasnou změnou je zrušení maximálního vyměřovacího základu (stropu)  

na zdravotní pojištění. Tento maximální vyměřovací základ se počítal z průměrné mzdy  

a činil 72 násobek průměrné mzdy. Obě opatření společně odstraní současnou daňovou 

degresi, kdy daňová sazba nad stropy nyní s rostoucím příjmem klesá, takže lidé s příjmy  

nad 100 000 Kč odvádějí nižší podíl z výdělku než ostatní. Vláda nově zavádí opak, tedy 

daňovou progresi, kdy se výsledná sazba bude s rostoucími příjmy zvyšovat. 

Další opatření se dotklo pracujících důchodců, kteří si nemohou od roku 2013 od daně 

z příjmu ze svých výdělků odečíst základní daňovou slevu na poplatníka 24 840 Kč ročně. 

Mezi novinky tohoto roku patří také důchodové spoření (2. pilíř důchodové reformy). 

Je to dobrovolný systém, ale pokud se do něj rozhodneme vstoupit, stane se pro nás závazným 

a až do svého odchodu do důchodu z něj nebudeme moci vystoupit. Od 1.1.2013  

do 30.6. 2013 se může zapojit každý, od 1.7.2013 už jen lidé mladší 35 let viz [17]. 
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Pokud právě nevyděláváme a je nám více než 35 let můžeme vstoupit do 2. pilíře  

i po 30.6.2013, a to nejpozději šest měsíců od vzniku výdělečné činnosti. Pokud  

se rozhodneme spořit ve 2. pilíři, budeme odvádět celkem 5 % z hrubé mzdy a to: 3 %, o které 

se nám sníží povinné odvody na sociálním pojištění a 2 %, které zaplatíme z hrubé mzdy. 

 

Změna od roku 2015: 

 V tomto roce se očekává změna způsobu výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Zcela  

se zruší superhrubá mzda a výše daně se zvýší na jednotnou sazbu 19 %. Daň se tedy bude 

počítat přímo z hrubé mzdy, jako tomu bylo dříve, před zavedením SHM. Další podstatnou 

změnou, která ovlivní čistou mzdu poplatníků, je zvýšení sazby zdravotního pojištění 

z původních 4,5 % na 6,5 %. Pojistné hrazené zaměstnavatelem se naopak sníží a to 

z původních 34 % na 32,4 % (důchodové pojištění 21,5 %; nemocenské pojištění 2,3 %; 

úrazové pojištění 0,4 %; veřejné zdravotní pojištění 7 %; za zaměstnance, kteří se účastní 

důchodového pojištění a také státní politiku zaměstnanosti se sazbou 1,2 %). Úhrnná výše 

odvodu bude sice činit 32,4 %, ale stanovuje se individuálně součtem jednotlivých sazeb. 

Tento odvod za zaměstnavatele bude přejmenován na daň z úhrnu mezd viz [18].  

Slevu na poplatníka je zatím navrhováno ponechat ve stávající výši (24 840 Kč ročně), 

ovšem možnost uplatnění této slevy by měla být omezena maximální výší příjmu odpovídající 

čtyřnásobku průměrné mzdy měsíčně. Tím se reálně zavede progresivita zdanění příjmů 

fyzických osob.  

 Další významnou změnou je projekt jednoho inkasního místa, který je uskutečňován 

novelizací stávajících zákonů. Jedná se o vytvoření nové, jednotné soustavy orgánů státní 

správy, která sloučí výběr daní, cel a pojistného na jeden účet.  Daňový řád zavádí dva 

společné osobní daňové účty: 

 pro daň z příjmů a pojistné, na který poplatník hradí daň z příjmů fyzických osob  

a pojistné formou měsíčních záloh a ročního doplatku, 

 pro daň z příjmů, pojistné a odvod z úhrnu mezd, na který zaměstnavatel jako 

plátce hradí daň ze závislé činnosti, pojistné a odvod z úhrnu mezd formou 

měsíčních záloh. 

 

 

 

 

 



66 

 

Schéma 4.1 Vzorec pro výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2015 (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

Pro lepší pochopení si na příkladu ukážeme, jak se vypočítala mzda poplatníkovi v roce 2012, 

v roce 2013, kdy byla zavedena „solidární daň“ a jak to bude v roce 2015 po zrušení SHM, za 

předpokladu, že bude zrušena „solidární daň“. Tento poplatník má podepsané prohlášení o 

daních z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě 

žijící ve společné domácnosti, výše jeho měsíční hrubé mzdy je 150 000 Kč. 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2012, 2013 a 2015 

Rok  2012 2013 2015 

Hrubá mzda 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 

Zdravotní pojištění (9 %) 13 500 Kč 13 500 Kč   

Sociální pojištění (25 %) 37 500 Kč 37 500 Kč   

Dílčí základ daně (SHM, HM) 201 000 Kč 201 000 Kč 150 000 Kč 

Záloha na daň (15 %, 19 %) 30 150 Kč 30 150 Kč 28 500 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč 0 Kč 

Záloha na daň po slevě 28 080 Kč 28 080 Kč 28 500 Kč 

Daňové zvýhodnění -1 117 Kč -1 117 Kč -1 117 Kč 

Daň /daňový bonus 26 963 Kč 26 963 Kč 27 383 Kč 

Solidární daň (7 %)                 -  3 253 Kč                 -  

Zdravotní pojištění (4,5 %; 6,5 %) 6 750 Kč 6 750 Kč 9 750 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) 9 750 Kč 9 750 Kč 9 750 Kč 

Čistá mzda 106 537 Kč 103 284 Kč 103 117 Kč 

Výše solidární daně v roce 2013 se vypočte jako (150 000 - 103 536) x 0,07 = 3 253 Kč 

     Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.2 Slovenská republika 

Od roku 2013 se na Slovensku zrušila „rovná sazba daně“ z příjmů fyzických osob. 

Nově se pro částku příjmů zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, která přesáhne zhruba  

3 000 Eur měsíčně, zavedla sazba daně ve výši 25 %. Poplatníci, jejichž základ daně 

nepřesáhne 176,8 násobek platného životního minima, jsou zdaňováni sazbou ve výši 19 %. 

Poplatníci, kteří přesáhnou 176,8 násobek životního minima, budou zdaňováni sazbou 25 %. 

Vzorec pro výpočet zálohy na daň a čistou mzdu je stále stejný. Pro lepší pochopení  

si i zde ukážeme příklad, jak se vypočítala mzda poplatníkovi v roce 2012 a 2013. Tento 

poplatník má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti  

a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící ve společné domácnosti, výše 

jeho měsíční hrubé mzdy je 150 000 Kč. Stejně jako v minulých příkladech jsem pro přepočet 

na jednotnou českou měnu použila kurs 25 Kč/1 €. 

 

Výpočet daně a čisté mzdy v roce 2012 a 2013 

 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na uvedeném příkladu vidíme, že poplatník s HM 150 000 Kč v roce 2012 odvedl na 

dani 19 % a po změně v roce 2013, kdy přesáhl 176,8 násobek ŽM, odvádí daň ve výši 25 %. 

 

Rok 2012 2013 

Hrubá mzda 150 000 Kč/6 000 €  150 000 Kč/6 000 €  

Zdravotní pojištění (4 %) 2 358 Kč/94,32 € 3 930 Kč/157,20 € 

Sociální pojištění (9,4 %) 6 701 Kč/268,02 € 9 236 Kč/369,42 € 

Odvody celkem (13,4 %) 9 059 Kč/362,34 € 13 166 Kč/526,42 € 

Dílčí základ daně 140 941 Kč/5 637,66 € 136 834 Kč/5 473,38 € 

Nezdanitelná část 0 Kč/0 € 0 Kč/0 € 

Základ daně 140 941 Kč/5 637,66 € 136 834 Kč/5 473,38 € 

Daň z příjmu (19 %, 25 %) 26 779 Kč/1 071,16 € 34 209 Kč/1 368,36 € 

Daňový bonus na dítě -526 Kč/21,03 € -526 Kč/21,03 € 

Daň / daňový bonus 26 253 Kč/1 050,12 € 33 683 Kč/1 347,32 € 

Čistá mzda 114 688 Kč/4 587,52 € 103 152 Kč/4 126,08 € 
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4.4 Vlastní návrh změn daně z příjmů fyzických osob 

Na základě předchozích analýz, bych chtěla předložit návrh změn týkající se daně 

z příjmu fyzických osob, které je možno uplatnit v obou státech. Tato změna by měla být jak 

přínosem pro příjmy státního rozpočtu, tak pro poplatníky daně. Splnit obě tyto podmínky 

zároveň je velmi těžké a komplikované. 

 

Progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob 

 Nejefektivnějším a nejspravedlivějším zdaněním se mi jeví zdanění podle progresivní 

sazby daně. V následující tabulce uvádím jednotlivé rozpětí včetně sazby daně. 

Tab. 4.9 Navrhovaná progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob 

Měs. zdanitelná mzda 
Záloha na daň 

Ze zdanitelné 

mzdy přesahující 

od do 

0 Kč 15 500 Kč 15%   

15 500 Kč 25 500 Kč 2 250 Kč + 20 % 15 500 Kč 

25 500 Kč 40 500 Kč 4 250 Kč + 25 % 25 500 Kč 

40 500 Kč a více 8 000 Kč + 30 % 40 500 Kč 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Do konce roku 2007 bylo progresivní zdanění běžné. Od roku 2008 se příjmy fyzických osob 

začaly zdaňovat jednotnou sazbou daně. Znovu zavedená progresivní daň by zajistila větší 

příliv peněz do státního rozpočtu, především od poplatníků pobírajících vyšší příjmy. 

Poplatníci s vyššími příjmy budou podléhat při progresivním zdanění vyššímu daňovému 

zatížení než poplatníci s příjmy nižšími. 

Ovšem abychom splnili jak podmínku efektivnosti, tak i spravedlnosti, je zde zapotřebí určit 

další kritéria. Poplatníci, kteří mají nadprůměrné příjmy, by mohli být demotivováni vysokým 

zdaněním a také různými sociálními příplatky na které nemají nárok z důvodu vysokých 

mezd.  

 

Sociální příplatky pro všechny 

Jak již jsme se zmínili výše, poplatníci s nadprůměrnými příjmy budou odvádět  

do státního rozpočtu velkou část svých příjmů. Je proto spravedlivé, aby i tito poplatníci 

pobírali některé sociální příplatky jako je např. porodné. 
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Daňové zvýhodnění na dítě 

Zavedením progresivního daňového zvýhodnění na dítě by došlo k podpoře rodin  

s větším počtem dětí, a také by se zvýšila míra porodnosti. Nyní má poplatník nárok  

na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč.  

Po zavedení navrhované změny, by měl poplatník za jedno dítě stále nárok na daňové 

zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, ale za každé další dítě, by se výše tohoto zvýhodnění zvýšila. 

 

Tab. 4.10 Navrhovaná změna výše daňového zvýhodnění na dítě 

Počet dětí 
Daňové zvýhodnění na dítě 

Měsíčně Ročně 

1 1 117 Kč 13 404 Kč 

2 1 367 Kč 16 404 Kč 

3 1 617 Kč 19 404 Kč 

4 1 867 Kč 22 404 Kč 

5 2 117 Kč 25 404 Kč 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce vidíme, že poplatník, který má jedno dítě bude uplatňovat daňové zvýhodnění  

na vyživované dítě ve výši 13 404 Kč ročně. Poplatníci, kteří mají více dětí, si budou moci  

po navrhované změně uplatnit vyšší částku, kdy za každé další dítě si poplatník uplatní navíc  

3 000 Kč ročně. U poplatníka s 5 dětmi bude rozdíl ve výši 15 000 Kč ročně. 

 

Společné zdanění manželů 

S progresivní sazbou daně by mělo smysl opět zavést možnost společného zdanění 

manželů. Nutnou podmínkou, aby manželé mohli uplatnit společné zdanění je, aby vyživovali 

alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Poté si mohou uplatnit výpočet daně  

ze společného základu daně. Takto stanovený základ daně se sníží o společné nezdanitelné 

části ZD a odčitatelné položky (které předpokládám zachovat v původní výši i skladbě),  

a poté se rozdělí na dvě poloviny. 

Níže si uvedeme příklad, jaká by byla daňová povinnost v případě společného zdanění 

manželů. Poplatník má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé činnosti a uplatňuje 

daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň, 

pokud bude pobírat mzdu 50 000 Kč měsíčně (600 000 Kč ročně). 
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Tab. 4.11 Výše daně před a po zavedení společného zdanění manželů podle navržených změn 

  

Před zavedením společného       

zdanění manželů 

Po zavedení společného           

zdanění manželů 

Hrubá mzda 600 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Záloha na daň 130 200 Kč   49 800 Kč   49 800 Kč 

Sleva na poplatníka   24 840 Kč   24 840 Kč   24 840 Kč 

Sleva na manželku   24 840 Kč  -   -  

Záloha na daň po slevě   80 520 Kč   24 960 Kč   24 960 Kč 

Daňové zvýhodnění   13 404 Kč   13 404 Kč  -  

Daň   67 116 Kč   11 556 Kč   24 960 Kč 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce vidíme, že poplatník před zavedením společného zdanění manželů  

za předpokladu, že bude pobírat slevu na manželku, odvádí daň ve výši 67 116 Kč. Pokud  

by uplatnili společné zdanění manželů, daň by celkem činila pouze 36 516 Kč.  

Poplatníci s nadlimitními příjmy 

Poplatníci s nadlimitními příjmy, kteří přesáhnou 4 násobek průměrné mzdy, nebudou 

mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Tím se reálně zavede progresivita 

zdanění příjmů fyzických osob. K této změně pravděpodobně dojde již v roce 2015. 

Níže si uvedeme příklad, jaká by byla čistá mzda v případě mých navrhovaných změn 

a jak tomu bude od roku 2015, kdy bude zavedena nová daňová reforma (za předpokladu 

zachování výše SP a ZP). Poplatník má podepsané prohlášení o daních z příjmů ze závislé 

činnosti a má jedno dítě. Na příkladu si ukážeme, kolik bude činit daň a čistá mzda, pokud 

bude pobírat mzdu za A) 8 000 Kč, za B) 25 000 Kč, za C) 50 000 Kč a za D) 150 000 Kč. 

Tab. 4.12 Výpočet daně a čisté mzdy podle navrhovaných změn 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 %) -360 Kč -1 125 Kč -2 250 Kč -6 750 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč -9 750 Kč 

Dílčí základ daně 7 120 Kč 22 250 Kč 44 500 Kč 133 500 Kč 

Záloha na daň 1 200 Kč 4 150 Kč 12 350 Kč 42 350 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 0 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 080 Kč 10 280 Kč 42 350 Kč 

Daňové zvýhodnění 1 117 Kč 1 117 Kč 1 117 Kč 1 117 Kč 

Daň /daňový bonus -1 117 Kč 963 Kč 9 163 Kč 41 233 Kč 

Čistá mzda 8 237 Kč 21 287 Kč 35 337 Kč 92 267 Kč 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.13 Výpočet daně a čisté mzdy podle daňové reformy od roku 2015 

Hrubá mzda 8 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč 

Zdravotní pojištění (6,5 %) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč -9 750 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) -520 Kč -1 625 Kč -3 250 Kč -9 750 Kč 

Dílčí základ daně 6 960 Kč 21 750 Kč 43 500 Kč 130 500 Kč 

Záloha na daň 1 520 Kč 4 750 Kč 9 500 Kč 28 500 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -2 070 Kč -2 070 Kč 0 Kč 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 2 680 Kč 7 430 Kč 28 500 Kč 

Daňové zvýhodnění 1 117 Kč 1 117 Kč 1 117 Kč 1 117 Kč 

Daň /daňový bonus -1 117 Kč 1 563 Kč 6 313 Kč 27 383 Kč 

Čistá mzda 8 077 Kč 20 187 Kč 37 187 Kč 103 117 Kč 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 4.12 a 4.13 vidíme, že poplatníci s HM 8 000 Kč a 25 000 Kč podle mých 

navrhovaných změn budou mít vyšší čistou mzdu, než tomu bude od roku 2015. Naopak 

poplatníci s nadprůměrnými příjmy zaplatí na daních více a tím i jejich čistá mzda bude nižší. 

Pokud by si ale tito poplatníci uplatnili společné zdanění manželů, které také navrhuji, může 

být jejich daň podstatně nižší. 

 

V návrhu změn DPFO jsou zahrnuty doporučení, které by obměnily současnou úpravu 

daně z příjmů fyzických osob. Změny jsou zaměřeny především na zvýhodnění poplatníků s 

nižšími příjmy a rodiny s dětmi a to nižším zdaněním nebo vyšším zvýhodněním na dítě 

(podle počtu dětí). Naopak u poplatníků s nadlimitními příjmy dojde ke zvýšení daňového 

zatížení a to vyšším zdaněním a také zrušením slevy na poplatníka u příjmů přesahujících 4 

násobek průměrné mzdy. Tím se reálně zavede progresivita zdanění příjmů fyzických osob a 

zvýší se příjmy státního rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

5. Závěr 

Diplomová práce se věnuje zákonu o dani z příjmů fyzických osob, analýze této daně 

a dopadu daňového systému na poplatníka v České a Slovenské republice. Rovněž jsem  

se pokusila vytvořit vlastní návrh úprav daně z příjmů fyzických osob. V České republice je 

tato problematika popsána v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který je účinný od 1. ledna 1993 a byl mnohokrát novelizován, např. s platností od 

1.1.2006 to bylo nahrazení nezdanitelných částí základu daně slevami na dani a od 1.1.2008 

byla zavedena tzv. superhrubá mzda. Na Slovensku je to zákon č. 595/2003 Z.z. o dani  

z příjmu fyzických osob, který je účinný od 1.1.2004, rovněž byl již několikrát novelizován. 

Tento zákon přinesl zásadní změnu v daňové oblasti, kdy dosud uplatňovaná progresivní daň 

byla nahrazena rovnou daní ve výši 19 %. Oba zákony jsou porovnatelné především  

v paragrafovém uspořádání, především v oblastech vymezujících daňové poplatníky, předmět 

daně, osvobození od daně. 

Praktická část práce se zabývá charakteristikou daně z příjmů fyzických osob obou 

zemí. Zabývala jsem se především základními pojmy, pro lepší pochopení dané problematiky. 

Mezi tyto pojmy patří např. co je daň a jak se dělí, poplatníci daně, předmět daně, osvobození  

od daně, základ daně, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a další. Co se týká slev 

na dani ve Slovenské republice, ačkoliv jsou nižší než v České republice, podle mého názoru 

je jejich výpočet spravedlivější než v České republice. Slovensko totiž při výpočtu 

nezdanitelné části ZD a daňového bonusu na vyživované dítě vychází z výše životního 

minima. Tímto dojde k určité progresi u poplatníků s vysokými příjmy. 

Další část práce je věnována změnám daně z příjmů fyzických osob v průběhu let 

2007 - 2013. Na příkladech jsme si ukázali, jak změny ovlivnily výpočet a stanovení daňové 

povinnosti poplatníka, popř. daňového bonusu. Výsledky jsou uspořádány do tabulky, kde je 

možno zjistit, jak se vyvíjela v jednotlivých letech daňová povinnost a čistá mzda. Z tabulky 

je patrné, že při nejnižším příjmu tj. 8 000 Kč nevznikne daňová povinnost ani poplatníkovi 

v České republice ani ve Slovenské republice, vznikne naopak daňový bonus. Pro přehlednost 

jsem jednotlivé výsledky aplikovala do grafu, aby bylo vidět, jakým způsobem se vyvíjela 

daňová povinnost popřípadě daňový bonus a čistá mzda u jednotlivých příjmů. 

Na závěr se práce zabývá hned několika problémy. Jedním z nich je skutečné daňové 

zatížení poplatníka, které se vypočte pomocí efektivní daňové sazby. Zde jsme zjistili, že daň 

z příjmu v České republice je ve skutečnosti po uplatnění všech slev a daňových bonusů nižší 
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než 15 % a ve Slovenské republice nižší než 19 %. Dále se věnujeme státnímu rozpočtu a výši 

příjmů, které tvoří daň z příjmů fyzických osob, kde stojí za povšimnutí, že příjem do státního 

rozpočtu se v České republice po zavedení „rovné daně“ snížil o 1 % (7 mld. Kč). Rovněž  

se tato část zabývá připravovanou daňovou reformou, která je součástí zákona č. 458/2011 

Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a má nabýt účinnosti  

od 1.1.2015 a změnami, které nabyly účinnosti od 1.1.2013. Pro názornost jsou tyto změny 

aplikovány na příkladech.  

Současně jsou v poslední části práce také mé vlastí návrhy změn daně z příjmů 

fyzických osob.  První z navrhovaných změn bylo zavedení progresivní sazby daně, čímž  

by došlo ke zvýhodnění poplatníků s nižšími příjmy a vysokému zdanění poplatníků 

s vysokými příjmy. Jako určitou kompenzaci jsem zároveň navrhla znovuzavedení společného 

zdanění manželů. Další změnou by bylo vyplácení sociálních příplatků všem poplatníkům, 

bez rozdílu mzdy. Touto změnou jsem chtěla zajistit určitou spravedlnost. Mezi další 

navrhované změny patří progresivní daňové zvýhodnění na dítě, kdy budou ve výhodě rodiny 

s více vyživovanými dětmi, čímž jsme záměrně chtěli zvýšit porodnost.  

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat zdanění a vývoj ve způsobech výpočtů 

daně a čisté mzdy v jednotlivých letech a popsat faktory, které ovlivňují vývoj čisté mzdy. 

Rovněž bylo mým cílem, aby zaměstnanci získali základní přehled a orientaci v mzdové 

problematice a aby při měsíčním zúčtování záloh na daň uplatnili všechny odpočty 

nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění, které jim zákon 

umožňuje. Dalším cílem bylo navrhnout změny daně z příjmu, které by byly přínosem jak pro 

poplatníky, tak pro státní rozpočet. Myslím, že má práce tyto cíle splňuje, neboť se zde 

nachází ucelený přehled daňové a mzdové problematiky v ČR a SR v letech 2007 - 2013, 

současné a navrhované daňové reformy, včetně mnou navrhovaných změn upravujících daň 

z příjmů fyzických osob.  
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