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1 Úvod 

     Švédsko a Česká republika patří mezi státy, kde vysoký podíl v ekonomice představují 

služby a průmysl. Počet obyvatel je přibližně stejný, rozdílná je územní velikost státu a 

systém daní. 

     Podíl daní k HDP je jeden z nejvyšších v Evropě právě ve Švédsku, který je skoro 50 %, 

ČR patří ke středu (35 %). Ve Švédsku je vysoké daňové zatížení obyvatelstva, včetně 

podnikatelských subjektů. Stát kompenzuje toto zatížení daňovými úlevami a zajištěním 

sociálních jistot. V ČR jsou daně nižší, ale narůstá podíl nepřímých daní. Sociální výhody 

jsou značně omezeny, systém sociálních příspěvků je limitován příjmy. Oproti jiným státům 

EU je daňový systém v ČR nestabilní.  

     Cílem diplomové práce je provést analýzu a zhodnocení daňového systému Švédska a 

porovnat ho s daňovým systémem ČR se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob.  

     Pro stanovení cíle práce bude nutné určit základní postupy, mezi které patří sběr informací 

a analýza dané problematiky v odborné literatuře, seznámení s platnými zákony obou států 

(zákon o daních z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty, ostatní daňové zákony, daňový 

řád).    

     Na základě analýzy a komparace stanovit doporučení změn pro daňový systém České 

republiky.  

     Celá práce je rozdělena do 5 kapitol včetně úvodu. Druhá kapitola vymezuje pojmy daňové 

soustavy, předkládá přehled jednotlivých druhů daní v České republice. Stejný postup byl 

uplatněn u daňové soustavy Švédského království, která je zařazena do třetí kapitoly.   

     Ve 4. kapitole jsou uvedeny metody pro výpočet daňového zatížení a daňové progresivity, 

efektivní daňové sazby, sazby daně z práce, souhrnné daňové sazby a čisté mzdy. Výpočet 

daňového zatížení poplatníků byl proveden v modelové situaci-bezdětný poplatník, s nejnižší, 

průměrnou a nejvyšší hrubou mzdou v národních měnách. Výše hrubé mzdy byla určena 

z předběžných statistických údajů za rok 2013. Na základě komparace obou daňových soustav 

byla stanovena doporučení pro Českou republiku v oblasti daně z příjmů fyzických osob. 

Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí diplomové práce.  
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2 Aspekty daňové soustavy České republiky  

     Daňový systém je nedílnou součástí veřejných financí a spolu s daněmi se stává nástrojem 

hospodářské politiky státu.  

     V literatuře se objevují dva pojmy, a to daňový systém a daňová soustava. Jedná se o 

frekventované pojmy, které se používají při výkladu daňové problematiky. Jsou chápány jako 

synonyma, někdy dochází k jejich zaměňování, ale i k jejich striktnímu rozlišení. [2, 7] 

     Daňový systém je širším pojmem, jak uvádí Grúň (2009, s. 119). Ve zjednodušeném 

vyjádření je jím třeba rozumět: 

a) soustavu daní, 

b) právně, organizačně a technicky konstituovaný systém institucí, které zabezpečují 

správu daní, jejich vyměřování, vymáhání, kontrolu, 

c) systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu 

k daňovým subjektům, případně dalším osobám.  

     Daňová soustava představuje souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla 

státním, vybírají. Z právního hlediska jsou jednotlivé daně upravené v daňových zákonech.  

     Daňový systém, tedy kombinace více daní, zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní. 

Každá daň v tomto systému se chová odlišně a jiným způsobem zajišťuje splnění požadavků 

na daňový systém kladený. [10] 

     Jedná se o tyto požadavky: 

 daňová spravedlnost 

 daňová efektivnost 

 právní perfektnost 

 jednoduchost  

 pružnost a efektivnost 

 

     Díl, kterým každý subjekt, který přispívá prostřednictvím daní na společné potřeby, by měl 

odpovídat jednak jeho možnostem a dále prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb 

poskytovaných státem. Jedná se o požadavek daňové spravedlnosti. Na základě principu 

platební schopnosti, má každý platit právě tolik daní, kolik odpovídá jeho možnostem. Princip 
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prospěchu vychází z toho, že daně má platit ten, kdo má užitek z veřejných služeb. Tento 

princip nemůže být rozvinut u všech daní.  

     Aby byla naplněna daňová efektivnost, musí být minimalizován rozdíl mezi ztrátou užitku 

daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů. Zahrnuje se zde i správné ovlivňování 

ekonomického chování daňových subjektů. Daňový systém by měl přivést dostatečné příjmy 

do veřejných rozpočtů, ale i vytvořit prostředí pro využívání daní jako např. pro podporu 

produktivních investic či ekonomických aktivit šetrných k životnímu prostředí. 

     Daňový systém nebude účinný, pokud nepřesné právní formulace v daňových zákonech   

umožňují daňovému subjektu vyhnout se dani nebo zvyšují jeho nejistotu. 

     Daňový systém musí být jednoduchý a jednoznačný tak, aby každý dopředu znal rozsah 

svých daňových povinností. Výběr daně musí být pro subjekt co nejméně zatěžující a zároveň 

umožnit daně vybrat s co nejmenšími náklady. Pravidla stanovení daně musí být jednoznačné.   

     Daňový systém by měl být pružný, reagovat na vývoj ekonomiky a hrubého domácího 

produktu, ale i do jisté míry stabilní, protože značná část výdajů veřejných rozpočtů není 

závislá na vývoji ekonomiky. [10] 

     Daňový systém České republiky v současnosti tvoří přímé a nepřímé daně. 

 

2.1 Daně 

     Daně jsou hlavním příjmem rozpočtu státu. Hlavním smyslem daní je zajistit financování 

těch společenských potřeb, které nelze zajistit jinými formami než prostřednictvím státu jako 

celku a prostřednictvím krajů nebo obcí (vzdělání, bezpečnost, kultura, věda, výzkum, rozvoj 

měst a obcí, apod.).  

     Daň je definovaná jako povinná, nevratná, zákonem určená platba v peněžním plnění do 

veřejných rozpočtů. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Povinnost platit daně sice 

omezuje svobodu jednotlivce, ale na druhé straně tato povinnost v naší společnosti patří mezi 

základní občanské povinnosti. Daňová povinnost je stanovena zákonem a je vynutitelná. 

Každý občan musí vědět, kolik má prostřednictvím daní přispívat na společné potřeby. Měl by 

také znát, kdy a jakou formou bude povinen daně zaplatit. Neúčelnost daní znamená, že 

konkrétní daň nemá předem určenou oblast jejího využití. Neekvivalence znamená, že 

poplatník nemůže z výše svého daňového zatížení vyvozovat nárok na rozsah čerpání služeb, 

poskytovaných veřejným sektorem. Výše zdanění poplatníka je úměrná jeho příjmům, 

spotřebě a majetkovým poměrům, rozsah čerpání veřejných služeb závisí na potřebách 
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poplatníka. Daň charakterizuje obvykle pravidelnost a to zpravidla proto, že se vybírá v pevně 

daných intervalech, např. jednou za rok či měsíc, to odpovídá také pravidelně se vyskytující 

potřebě veřejných výdajů. Za určitých okolností je i nepravidelná, platí se např. při každém 

nabytí nemovitých věcí. Nevratnost daně je v tom, že se nevrací zpět poplatníku, zůstává 

státu. Odlišuje se od zápůjčky (původní termín půjčka), která je návratná, nepovinná, 

nepravidelná, ale zapůjčený majetek se musí vrátit zpět zapůjčiteli (dřívější termín – 

poskytovatel). [3] 

     Ekonomicky je daň formou redistribuce (= přerozdělování) národního důchodu, proto mezi 

daně jsou zařazeny z ekonomického hlediska i cla, poplatky, místní poplatky a příspěvky na 

sociální zabezpečení. 

     Doplňkovým zdrojem příjmů veřejných rozpočtů jsou poplatky za některé služby 

poskytnuté veřejným sektorem. 

     Pojistné na sociální zabezpečení (pojistné na důchodové a nemocenské pojištění) a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je svou ekonomickou podstatou daní, zahrnuje se 

do složené daňové kvóty. Pojistné je příjmem státního rozpočtu, spravuje je Česká správa 

sociálního zabezpečení. Neplatí zde zákon o správě daní a poplatků. Povinnost placení 

pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyplývá ze zákona č. 589/1992 Sb., 

v platném znění. [48] 

     Daně lze třídit podle řady různých hledisek. V třídění daní jsou dvě nejdůležitější hlediska, 

a to třídění podle předmětu zdanění a třídění podle způsobu výběru daně. [6, 10] 

     Zařazení daní použitých v České republice (ČR) uvádí Tab. 1. Jedná se o daně v daňové 

soustavě, které se vybíraly do konce roku 2013.  

     V souvislosti s účinnosti platnosti (1. 1. 2014) nového občanského zákoníku (zákon č. 

89/2012, Sb., občanský zákoník) a Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 

z nabytí nemovitých věcí, dále Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 

daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, byl zrušen zákon o dani 

dědické a darovací. Daň dědická zaniká, protože bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo 

odkazu jsou nově upraveny v § 4 a  zákona o daních z příjmů, který stanoví, že tyto příjmy 

jsou od daně osvobozeny. Daň darovací byla integrována do daně z příjmů. Od daně z příjmů 

je osvobozen bezúplatný příjem z movité věci od osoby, která je příslušníkem rodiny, žijící ve 

společné domácnosti, dále bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší 

nebo od osoby, se kterou žil nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nabyté příležitostně 
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do částky 15 000 Kč (§ 4 zákona o daních z příjmů). Zákonným opatřením Senátu se změnil 

zákon o dani z nemovitosti (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Zákon č. 357/1992, Sb., o 

dani z převodu nemovitostí, byl zrušen a nahrazen daní z nabytí nemovitých věcí.  

     V systému daní v České republice s platností od 1. 1. 2014 jsou mezi přímé daně zařazeny 

daně z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň. Mezi 

nepřímé daně se zařazuje clo, daň z přidané hodnoty, spotřební a energetické daně. [12] 

Rozdělení daní uvádí Tab. 2. 

Tab. 1: Třídění daní používaných v ČR (do 31. 12. 2013) 

Podle předmětu zdanění Podle způsobu 

výběru 
Název daně 

 

Důchodové=daně z příjmů 

 

    

   Daně přímé 

Daň z příjmů fyzických osob 
Daň z příjmů právnických osob 

 

Majetkové daně 

Daň z nemovitosti 
Daň z převodu nemovitosti 
Daň dědická 
Daň darovací 
Daň silniční 

 

Daně ze spotřeby 

   

  Daně nepřímé 

Spotřební daně   
Ekologické (energetické) daně  
Daň z přidané hodnoty 
Clo 

 

Zdroj: Marková (2013), vlastní zpracování  

 

Tab. 2: Třídění daní používaných  v ČR (od 1. 1. 2014) 

Podle předmětu zdanění Podle způsobu 

výběru 
Název daně 

 
Důchodové=daně z příjmů 

 

    
   Daně přímé 

Daň z příjmů fyzických osob 
Daň z příjmů právnických osob 

 
Majetkové daně 

Daň z nemovitých věcí 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
Daň silniční 

 
Daně ze spotřeby 

   
 Daně nepřímé 

Spotřební daně   
Ekologické (energetické) daně  
Daň z přidané hodnoty 
Clo 

 

Zdroj: Rylová a kol. (2013), vlastní zpracování 
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     Objemově jsou pro státní rozpočet významnější nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a 

spotřební daň), třetí největší příjem má pak stát u daní z příjmu fyzických a právnických osob. 

Výnosy jednotlivých daní se rozdělují podle daného procenta mezi obce, kraje a stát. [16] 

 

A.  Přímé daně 

 

     Přímými daněmi jsou takové daně, které poplatník hradí na úkor svého příjmu, svého 

majetku, a dopadají na něho přímo – formou daně. Přitom není možný jejich legální přenos na 

jiný subjekt. Přímého výběru daní se zúčastní dva subjekty. Správce daně, kterým je finanční 

nebo celní úřad a osoba, která má povinnost zaplatit daň ze svých prostředků. Tato osoba se 

označuje jako poplatník daně. 

     V současné daňové soustavě České republiky pro rok 2014 jsou přímými daněmi:  daň 

z příjmu fyzických a právnických osob, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň a daň 

z nabytí nemovitých věcí.   

     Ve své podstatě jsou přímými daněmi též pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Někdy jsou uváděny 

jako „ostatní daně“ nebo „nedaňové platby daňového charakteru“, aj. [10] 

2.1.1 Daně z příjmů 

     Daně z příjmů patří k nejsložitějším daním. Jsou upraveny v zákonu č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie a upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

Zákon byl novelizován s číslem 344/2013, Sb. a nabývá definitivně účinnost k 1. lednu 2014. 

1. Daň z příjmů fyzických osob 

a) Poplatník 

     Poplatníkem daně je fyzická osoba, která má na území České republiky trvalé bydliště 

nebo se obvykle zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném roce (daňový rezident). Daňová 

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

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Ostatní poplatníci neuvedení výše nebo osoby, které se v ČR 

zdržují za účelem studia nebo léčení (daňoví nerezidenti), mají daňovou povinnost jen na 

příjmy ze zdrojů na území republiky.  
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b) Předmět daně 

     Předmětem daně jsou 

 příjmy ze závislé činnosti (§ 6) 

 příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

 příjmy z nájmu (§ 9) 

 ostatní příjmy (§ 10). 

 

     Příjmem ve smyslu zákona, § 3 odst. 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený 

směnou. Nepeněžní příjem se oceňuje podle právního předpisu upravující oceňování majetku  

(zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku).  

     Příjmem ze závislé činnosti (§ 6) se rozumí příjem ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, z nichž poplatník při výkonu práce je 

povinen dbát příkazu plátce a z funkčního požitku (funkční platy a odměny za výkon funkce). 

Dále jsou to příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty komanditní společnosti a odměny člena orgánu právnické osoby, orgánu 

právnické osoby a likvidátora. 

     Příjmem ze samostatné činnosti (§ 7) je   

 příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

 příjem ze živnostenského podnikání 

 příjem z jiného podnikání 

 podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti ze zisku. 

     Dále se tímto příjmem rozumí příjem z užití a poskytnutí autorských práv a práv 

z průmyslového vlastnictví, z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a z výkonu 

nezávislého povolání. 

     Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) jsou podíly na zisku z majetkového podílu společností 

nebo členského podílu družstva, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů, úvěrů, apod.  

     Příjmy z nájmu (§ 9) jsou příjmy z nájmu movitých věcí a pachtu obchodního závodu. 
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     Ostatní příjmy (§ 10) mají ve většině případů jednorázový charakter. Patří zde zejména 

příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmu ze 

zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. 

Osvobozeny od daně jsou tyto příjmy ve výši 30 000 Kč ve zdaňovacím období. Jedná se o 

příjmy z prodeje přebytků z vlastní zahrady či polí nebo chovatelství, dále příležitostného 

nájmu nemovitostí Mezi ostatní příjmy jsou zařazeny i příjmy z převodu nemovitých věcí, 

výhry v loteriích, sázek a jiných her, příjem z výměnku, apod.    

     Předmětem daně nejsou např. příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle 

zvláštního právního předpisu, úvěry a půjčky, příjmy z rozsahu nebo vypořádání společného 

jmění manželů.  

 

c) Osvobození od daně 

     Přehled výjimek – osvobození od daně z příjmu je uveden v § 4, odst. 1, písm. a) až písm. 

zk) zákona.  

Jedná se např. 

 příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky za 

stanovených podmínek 

 příjmy z prodeje nemovitých věcí s omezujícími podmínkami    

 příjem z prodeje hmotné movité věci  

 přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy 

 výnos z prostředků rezerv na zvláštním vázaném účtu v bance 

 přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody 

 cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování a cena ze sportovní 

soutěže 

 příjem v podobě náhrady s nápravou majetkových a dalších křivd 

 příjmy sociálního charakteru 

 příjem ve formě náhrady vynaložených výdajů spojených s darováním a odběry krve, 

tkání, buněk a orgánů 

 stipendia ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, obce, veřejné výzkumné instituce, 

veřejné vysoké školy a právnické osoby (činnost střední a vyšší odborná škola) 

 výpomoc od zaměstnavatele 
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 příjmy z penzí (penzijní připojištění) 

 plnění poskytované ozbrojenými silami vojákům v záloze a aktivní službě 

 kázeňské odměny  

 naturální plnění poskytované prezidentu ve funkci a bývalému prezidentu po ukončení 

funkce 

 plnění z vyživovací povinnosti 

 dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, krajů, fondů, Evropské unie 

 náhrady pobytových výloh nebo příspěvek poskytované orgány Evropské unie 

zaměstnanci nebo expertovi vyslanému k působení v instituci EU 

 příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování 

 bezúplatný příjem (§ 4a). 

 

     Osvobození se týká např. prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodě, letadla), jestliže 

uplyne mezi nabytím a prodejem movitých věcí alespoň jeden rok. Pokud pojištění nesouvisí 

se samostatnou činností, jsou přijatá plnění osvobozena od daně. Ceny ze soutěží nesmí 

přesáhnout hodnotu 10 000 Kč. Netýká se cen ze spotřebitelských soutěží. Mezi příjmy 

sociálního charakteru se počítají dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní 

sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, také odměny 

vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů. 

Výpomocí od zaměstnavatele se rozumí peněžní výpomoc např. při úmrtí zaměstnance. 

Bezúplatným příjmem se rozumí příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, příjem z obmyšleného 

majetku, z nabytí vlastnického práva k movité věci, pozemku, rodinnému domu a jednotce. 

Dále se jedná o příjmy na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky nebo 

z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci 

prezidenta republiky v prvním kole volby.  

d) Základ daně 

     Základ daně je částka, která tvoří rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které 

prokazatelně vynaložila na jejich dosažení. Podnikatelé a živnostníci mají možnost dvojí: buď 

si odečíst skutečné, účetně prokázané náklady nebo využít takzvané výdajové paušály, které 

jsou ve výši 80 % ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

živnostenského podnikání řemeslného, dále 60 % z příjmů jiného živnostenského podnikání, 

40 % z jiného podnikání (nejvýše výdaje do částky 800 000 Kč) a 30 % z příjmů z nájmu 
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majetku zařazeného v obchodním majetku (nejvýše výdaje do částky 600 000 Kč). Za 

zdaňovací období se považuje kalendářní rok. Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo 

podle záznamů o příjmech a výdajích (příjmy z podnikání a z jiné výdělečné činnosti, příjmy 

z pronájmu) přesahují výdaje příjmy, je rozdíl ztrátou. Tuto daňovou ztrátu nebo její část, lze 

odečíst od základu daně za podmínek stanovených zákonem.   

     Základ daně se sníží o nezdanitelné položky nebo odečitatelné položky, jako je např. 

daňová ztráta nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Ze základu daně 

sníženého o dané položky se vypočte vlastní daň z příjmu. Od vypočtené daně se mohou 

uplatnit další daňové slevy. 

 

e) Nezdanitelné části základu daně 

     Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním 

složkám státu, dále právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, na 

financování vědy a vzdělání a charitativní účely. Úhrnná hodnota darů musí přesáhnout ve 

zdaňovacím období 2 % ze základu daně nebo činí nejméně 1 000 Kč. Obdobně se postupuje 

u darů na financování odstranění následků živelní pohromy, ke kterým došlo na území České 

republiky nebo členů Evropské unie, Norska a Islandu. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze 

základu daně. Stejně se postupuje i v případě darů pro osoby se sídlem a bydlištěm v ostatních 

zemích, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Jako 

dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje 

částkou 2 000 Kč a v případě odběru orgánu od žijícího dárce se jedná o částku 20 000 Kč.  

     Od základu daně se odečte částka zaplacených úroků ze stavebního spoření a hypotečního 

úvěru, maximálně 300 000 Kč. Pokud je úvěrů několik, výše splacených úroků pro účely 

odpočtu lze sečíst. Podmínkou je, aby tento druh úvěru byl využit na financování bytových 

potřeb – tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k trvalému bydlení. 

Chalupy, chaty a obydlí určené k rekreaci tuto podmínku nesplňují. Další podmínkou je, že 

poplatník je přímým účastníkem úvěru, tzn. že je jeho jméno zapsáno ve smlouvě o úvěru. 

Zaplacené úroky může odečíst pouze jeden plátce úvěru. K daňovému přiznání se přikládá 

potvrzení o tom, kolik bylo v daném roce zaplaceno na úrocích.  

     Od základu daně lze odečíst zaplacené příspěvky na penzijní pojištění se státním 

příspěvkem. Platí to jen pro příspěvky, jejichž celková výše přesahuje 6 000 Kč za rok. 

Maximálně výše odpočtu je 12 000 Kč.  
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     Od základu daně lze odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně 

do výše 12 000 Kč. Pokud je uzavřeno více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, 

ale maximální výše se nemění. Podmínkou je, že splátky si platí poplatník sám. Příspěvky 

zaměstnavatelů se nezapočítávají. Další podmínkou je, že pojistné plnění může být dle 

smlouvy vyplaceno nejdříve v šedesáti letech pojištěnce a současně po 60 měsících od 

uzavření smlouvy.  

     Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace do 

výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.  

     Náklady na vzdělávání, kterým si poplatník zvyšuje kvalifikaci a v rámci vzdělávacího 

procesu složí zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, lze odečíst z daní. V praxi se 

jedná zejména o absolvování kurzů nebo školení. Maximální výše daňového odpočtu na 

vzdělávání dosahuje deseti tisíc korun za rok. U lidí se zdravotním postižením třinácti tisíc 

korun a u těžce postižených patnácti tisíc korun. Možnost odečtu je možný jen v případě, že 

není hrazen zaměstnavatelem.  

     Odpočet od základu daně lze uplatnit i výdaje (náklady) na podporu výzkumu a vývoje  

(§ 34 a), na podporu odborného vzdělání (§ 34 f, g, h) za určených podmínek.  

 

f) Slevy na dani 

     Slevy na dani může uplatnit každý, kdo podává daňové přiznání nebo za koho podává 

daňový poradce nebo zaměstnavatel. Slevy se odečítají od vypočtené výše daně.  

     Výše slevy na poplatníka dosahuje za zdaňovací období 2013 a 2014 přesně 24 840 Kč 

ročně. Jedná se o roční sumu, která se nerozpočítává za měsíce, může se uplatnit ve stejné 

výši, i když měl poplatník zdanitelné příjmy jen určitou část roku. Slevu na poplatníka si 

nebudou moci pracující důchodci za roky 2013–2015 odečítat. 

     Sleva na manželku či manžela se uplatní v případě, že příjmy zákonného partnera dosahují 

méně než 68 tisíc korun. Do příjmů manžela nebo manželky se nezahrnují dávky státní 

sociální podpory, dávky pěstounské péče (vyjma odměny pěstouna), dávky osobám se 

zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, 

příspěvek na péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, státní příspěvky na penzijní připojištění, 

stipendium, příjem druhého manžela. Odečet od daně je možné ve výši maximálně 24 840 Kč. 

Slevu však lze uplatnit i za jednotlivé měsíce. Podmínkou je, že na začátku každého měsíce, 

který se započítává, bydlí poplatník ve společné domácnosti s partnerem, se kterým byl 
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sezdán. Pokud je manžel nebo manželka zdravotně postižený, zvyšuje se daňová sleva podle 

stupně postižení. 

     Poplatník si může odečíst slevu na každé vyživované dítě za rok 13 404 Kč, měsíčně 1 117  

Kč. Pokud je zdravotně postižené dítě (průkaz ZTP/P) je to 26 808 Kč, měsíčně 2 234 Kč. 

Nárok na slevu za kalendářní měsíc lze uplatnit jen v případě, že dítě je vyživováno a žije 

s poplatníkem. Slevu za každé dítě si však může uplatnit jen jeden daňový poplatník. Za 

vyživované dítě se považuje dítě do 18 let, případně 26 let (pokud se soustavně připravuje na 

budoucí zaměstnání-čili studuje nebo když nemůže studovat kvůli nemoci, úrazu či 

dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu). Jestliže rodiče nemají příjmy, na které by 

mohli slevu uplatnit, mohou ji uplatnit prarodiče.  

     Nárok na slevu pro studenty je ve výši 4 020 Kč ročně, měsíčně 335 Kč. Podmínkou je, že 

se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. 

Další podmínkou je omezení věkem 26 let, respektive osmadvacet let v případě prezenčního 

studia doktorského programu. Slevu lze uplatnit pouze za část roku, kdy je na ni nárok, za 

každý měsíc to dělá 335 Kč. Nárok na slevu nevzniká v případě jiného studia, než je 

prezenční.  

     Jestliže poplatník pobírá invalidní důchod (1. a 2. stupeň), je možné od daně odečíst 2 520 

Kč ročně, 210 Kč měsíčně. Pokud se jedná o invaliditu třetího stupně postižení, jedná se o 

dvojnásobek, tj. 5 040 korun ročně, 420 korun měsíčně. Lidé, kteří jsou držiteli průkazu 

ZTP/P (těžké zdravotní postižení), mají nárok na daňovou slevu 16 140 Kč za rok, 2 234 Kč 

měsíčně. Sleva se může uplatnit v poměrné výši pouze za některé měsíce, pokud poplatník 

splňuje dané podmínky po určitou část roku.  

     Slevy na dani se uplatňují při ročním vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně 

prostřednictvím zaměstnavatele.  

     Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) uplatní v daňovém přiznání výdajový 

paušál, nebude moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. 

Možnost odpočtů od základu daně naopak zůstane zachována.  

 

     Přehled ročních slev v roce 2013 a 2014 je uveden v Tab. 3. Výše jednotlivých slev 

zůstává pro oba roky stejně vysoká. Nedošlo k žádným úpravám.  
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Tab. 3:  Roční slevy na dani pro roky 2013 a 2014 

Sleva na dani Výše slevy 

2013 

Výše slevy 

2014 

Na poplatníka 24 840 24 840 

Na poplatníka–starobní důchodce 0 0 

Na dítě  13 404 13 404 

Na dítě–držitele průkazu ZTP/P 23 208 23 208 

Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 24 840 

Na vyživovanou manželku/manžela–držitele 

průkazu ZTP/P 

49 680 49 680 

Invalidita I. A II. stupně 2 520 2 520 

Invalidita III. stupně 5 040 5 040 

Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 16 140 

Student 4 020 4 020 

Zdroj: Marková (2013), Rylová a kol. (2013), vlastní zpracování 

 

g) Sazba daně 

     Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky 

od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů je 15 %.  

h) Solidární zvýšení daně 

     Solidární zvýšení daně činí 7 % a platí na období 2013–2015. Daň platí jen ten poplatník, 

kdo měl za rok hrubé příjmy (mzdy, odměny, náhrada za dovolenou, zdanitelné bonusy, auto 

pro služební i soukromé účely) ve výši přesahující 48násobek průměrné měsíční mzdy. Za rok 

2013 se jedná o částku 1 241 432 Kč (průměrná mzda 25 884 Kč), v roce 2014 je to částka 

1 245 216 Kč (průměrná mzda 25 942 Kč). Částka se zvyšuje na základě průměrné mzdy 

v daném roce.                                                                                                                                                                                                                                         

i) Zdaňovací období 

     Zdaňovací období je jeden kalendářní rok. 
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j) Zálohy na daň z příjmů 

     Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Při stanovení výše a 

periodicity záloh se vychází ze známé daňové povinnosti. Zálohy neplatí poplatníci, 

jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 30 000 Kč, a dále obce a 

kraje. Daň se nepředepisuje a neplatí, pokud nepřesáhne částku 200 Kč nebo celkové 

zdanitelné příjmy nečiní více než 15 000 Kč. Zálohy na daň odvádí správci daně plátce 

daně. Plátce daně jako zaměstnavatel má povinnost vypočítat a srazit zálohu na daň, která 

se týká zaměstnance jako poplatníka daně. Poplatník daně, pokud podepsal u jednoho 

nebo více plátců daně prohlášení, může požádat písemně o roční zúčtování záloh a 

daňového zvýhodnění posledního plátce daně, a to do 15. února po uplynutí zdaňovacího 

období.  

     Záloha na daň se sráží z příjmů zúčtovaných poplatníkovi za kalendářní měsíc při 

výplatě nebo při připsaní mzdy z tzv. zdanitelné mzdy.  

Základ pro výpočet daně z příjmů se stanoví takto (Obr. 1). 

Obr. 1: Základ pro výpočet daně z příjmů  

 

Superhrubá  

mzda 

 

= 

 

Hrubá 

 mzda 

 

+ 

Pojistné 

zaměstnavatele  

na sociální  

a zdravotní 

pojištění 

 

+ 

 

Výhody 

 poskytnuté 

zaměstnavatelem 

    Zdroj: Štohl (2011, str. 91) 

 

     Pojem „superhrubé mzdy“ není zakotven v žádném právním předpisu a prakticky se jedná 

o zlidovění metody výpočtu zálohy na daň z příjmů. V § 6 odst. 12 zákona (ZDP) se uvádí, že 

základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku 

odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen zaplatit zaměstnavatel. Pokud 

podepsal zaměstnanec prohlášení k dani, tak se záloha na daň vypočítá procentní sazbou, 

která je 15 %. Takto vypočtená daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Tato částka není 

konečná, od ní se odečtou slevy na dani. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a 

jeho měsíční mzda je vyšší než 5 000 Kč, tak se zdanitelná mzda zaokrouhlí na celé stokoruny 

nahoru a záloha na daň se vypočítá sazbou 15 %. Je to v případě, že má zaměstnanec pracovní 

smlouvu. V tomto případě zaměstnanec nemůže uplatňovat slevy na dani. [8, 9] 

     Srážková daň je uplatňována hlavně u příjmů na základě dohody o provedení práce. 
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Daňové přiznání 

     Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, 

přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, kdy je daň 

vybírána srážkou podle zvláštní sazby. Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, 

pokud měl alespoň jeden měsíc příjem přesahující částku 104 000 Kč. 

      

k) Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů 

     Poplatník daně (rezident, nerezident) je povinen podat přihlášku k registraci u příslušného 

správce daně do 15 dnů, pokud začal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze 

samostatné činnosti nebo přijal příjem ze samostatné činnosti. Dále u nerezidentů při vzniku 

stálé provozovny nebo po povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem 

příjmů na území ČR. [5]  

 

2. Daň z příjmů právnických osob 

     Jedná se o daň z příjmů poplatníků, kteří nejsou fyzickými osobami. Poplatníky jsou 

právnické osoby, organizační složka státu, podílové a jiné fondy uvedené v § 17 zákona, dále 

jednotka, která je zřízena podle právního řádu ČR a je poplatníkem. Nově se zavádí pojem 

veřejně prospěšný poplatník. Od daně se osvobozuje ústřední banka ČR. Poplatníci jsou 

daňovými rezidenty, protože mají na území republiky sídlo nebo místo svého vedení nebo 

jsou nerezidenty, na které se vztahuje daňová povinnost z příjmů ze zdrojů na území ČR. 

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li 

stanoveno podle zákona jinak. U veřejně prospěšného poplatníka jsou předmětem daně příjmy 

z reklamy, z členského příspěvku, v podobě úroku, z nájemného s výjimkou státního majetku.  

     Za zdaňovací období se považuje kalendářní rok, hospodářský rok, období od rozhodného 

dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo 

družstva, dále účetní období, pokud je toto období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12  

měsíců. 

     Sazba daně činí 19 %. Základ daně snížený o odečitatelné položky, jako jsou např. dary 

(limit 10 % ze základu daně), ztráty, náklady na podporu výzkumu a vývoje, na podporu 

odborného vzdělávání (§ 34 a, f, g, h) anebo daňově uznatelný náklad ve formě motivačního 

příspěvku (§ 24) na vzdělání budoucího zaměstnance (žák, student), se zaokrouhluje na celé 
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tisícikoruny dolů. Sazba daně ve výši 45 % se vybírá z příjmů investičních a podílových 

fondů. [5] 

2.1.2 Daň z nemovitých věcí 

     Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů, prošel 

zákonnou úpravou ve formě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kde došlo ke 

změnám tohoto zákona. V platné úpravě od 1. 1. 2014 se jedná o zákon o dani z nemovitých 

věcí. Nemovitost se nahrazuje slovem nemovitá věc. Byly zachovány dvě části daně, a to daň 

z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Poplatníkem daně z pozemků se stává vlastník 

pozemku, v případě nájmu nebo pachtu je to nájemce nebo pachtýř. Pozemky se rozlišují na 

ornou půdu, travní porosty, rybníky, ostatní plochy, apod. Sazba daně se určuje podle ceny 

půdy nebo výměry, uplatňují se koeficienty pro násobení sazby podle velikosti obce. Daň se 

nepočítá z plochy, které jsou zastavěny zdanitelnými stavbami. Základem daně ze staveb a 

jednotek je výměra zastavěné plochy v m
2
 podle stavu k 1. lednu kalendářního období.  

Zastavěná plocha je plocha, kterou je výměra podlahové plochy v m
2
 vynásobená koeficienty 

1,22 a 1,20 v daných případech. U staveb pro podnikání se zvyšuje sazba daně o 0,75 Kč na 

jeden m
2
 za každé nadzemní podlaží, pokud má nadzemní podlaží nad 1/3 zastavěné plochy.  

Podlahová plocha jednotky pro účely daně nezahrnuje podlahovou plochu společných částí 

domu. Základ daně z pozemků a staveb se zaokrouhluje na celé m
2
 nahoru a výpočet daně na 

celé Kč nahoru. [5, 13] 

 

2.1.3 Daň z nabytí nemovitých věcí  

     Byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani z převodu nemovitostí. Nová právní úprava 

(zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.) se týká daně z nabytí nemovitých věcí, které je 

platné od 1. 1. 2014. Důvodem změny zákona je to, že stavba není samostatnou věcí, ale je 

součástí pozemku. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, 

kterou je pozemek, stavba, část inženýrské sítě nebo jednotka, dále právem stavby, jímž je 

zatížený pozemek nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci, které se nacházejí na 

území České republiky. Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, 

kterým může být cena znaleckého posudku. Určení nabývací hodnoty se obvykle porovná 

prodejní cena a srovnávací daňová hodnota. Srovnávací daňová hodnota je částka 

odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Směrná hodnota vychází z cen 

nemovitých věcí v místě a ve srovnatelném časovém období. Výpočet daně se provádí z vyšší 
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ceny. Směrná hodnota se neurčuje u lesního pozemku s lesním porostem, s vodní plochou, 

stavby hromadných garáží, nedokončených staveb a pozemku, kde tyto stavby jsou. 

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu 

o nabytí nemovitých věcí. Předmětem úpravy je určení směrné hodnoty u pozemku, stavby a 

jednotky. [50] Určení nabývací hodnoty se neprovádí, jestliže nemovitá věc byla nabyta 

aukcí, exekucí, dražbou, vkladem do obchodního majetku, apod.  

     Poplatníkem daně je prodávající, ručitelem je kupující. Sazba daně je 4 %. Daň vypočte a 

vyměří správce daně. [5] 

2.1.4 Daň silniční 

     Daň silniční je upravena v zákonu č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poslední 

novelizace byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., která je platná od  

1. 1. 2014. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla. Vozidla 

musí být registrována a provozována v České republice a používaná poplatníkem daně 

z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmu 

nebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob k činnosti nebo přímé souvislosti s činností, 

ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti. Dále jsou to vozidla s největší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny, která jsou určena výhradně k přepravě nákladů. Poplatníkem daně je 

fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v registru 

vozidel ČR a je zapsána v technickém průkazu. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané 

roční částky. Zálohy na daň jsou splatné v určených termínech daného kalendářního roku. 

V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco 

v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. 

     Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna 

vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel. Jedná se o vozidla pro osobní potřebu a 

vozidla používaná pro podnikání. [5] 
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         B.  Nepřímé daně 

     Nepřímé daně, nazývané též daně ze spotřeby, jsou zahrnuty v ceně zboží či služeb placené 

poplatníkem při jejich koupi. Daň přiznává a odvádí finančnímu úřadu prodávající, který 

prodal zboží. Nepřímými jsou nazývány proto, že daň je hrazena z kapsy kupujícího (část 

ceny zboží), ovšem kupující nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevnímá, že 

nějakou daň platí. Nepřímé daně představují relativně stabilní, hlavně pravidelný a 

nepřetržitý, dobře předvídatelný zdroj příjmu státu. Jsou nenápadné, tzn. skryté v ceně zboží a 

služeb. Umožňují plíživé zvyšování daňové zátěže, jejich zvyšování lze obvykle snáze 

prosadit než u daní z příjmů.   

     Patří zde spotřební daně, energetické (=ekologické) daně, daň z přidané hodnoty a clo. Stát 

stanoví základ a sazbu daně, která je daná zákonem.  

     Spotřební daň  je daň selektivní, tzn. týká se přesně určeného výběru zboží. Předmětem 

spotřební daně jsou minerální oleje, líh, víno a meziprodukty, pivo a tabákové výrobky.  

     Energetické daně jsou jedním z nástrojů k ochraně životního prostředí. Předmětem daně je 

zemní plyn a některé další plyny, pevná paliva a elektřina.    

2.1.5 Daň z přidané hodnoty 

     Platná právní úprava vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.). Tato daň je vybírána 

v ceně zdanitelného plnění (zboží, nemovité věci, služby). Za zboží se považuje hmotná věc, 

právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a část lidského těla, dále plyn, elektřina, teplo a chlad. 

Zbožím nejsou peníze a cenné papíry. Za předmět daně se považuje dodání zboží za úplatu, 

poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, 

pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu, dovoz zboží 

s místem plnění v tuzemsku. Osobou povinnou k dani je právnická nebo fyzická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, pokud zákon nestanoví jinak. Plátcem daně se 

stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 milion korun. Tato osoba je 

povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

překročila stanovený obrat. U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje základní 

sazba daně ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %. [5] 
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2.1.6 Spotřební daně 

     Předmětem spotřebních daní, které upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou vybrané výrobky na daňovém území vyrobené nebo na toto 

území dovezené. Daňová povinnost vzniká výrobou nebo dovozem těchto výrobků.  

Spotřebními daněmi jsou 

 daň z minerálních olejů 

 daň z lihu 

 daň z piva 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z tabákových výrobků. 

 

     Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, 

oprávněným příjemcem, odesílatelem nebo výrobcem, jímž vznikla povinnost daň přiznat a 

zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu. Základem 

daně je množství uvedené v litrech, hektolitrech, kg nebo kusech. Správu daní vykonávají 

celní orgány ČR.  

 

2.1.7 Ekologické (energetické) daně 

     Energetické daně, někdy též zvané ekologické daně, byly zavedeny v ČR s účinností od 1. 

ledna 2008. Jedná se o takové daně, kdy jejich základem je fyzická jednotka, která má 

prokazatelný určitý negativní vliv na životní prostředí. Tyto daně jsou uvalovány jednorázově 

při prodeji konečnému spotřebiteli, jak uvádí Bakeš (2012, s. 190). Jsou právně upraveny 

v zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

     Předmětem daně z plynu je plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný na 

pohon motorů a k výrobě tepla. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla.          

     Předmětem daně z pevných paliv jsou pevná paliva, jako je černé a hnědé uhlí, brikety, 

koks a ostatní uhlovodíky. Základem daně je množství vyjádřené v GJ v původním vzorku.     

     Předmětem daně z elektřiny je elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716. 

Základem daně je množství elektřiny v MWh.   
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     Plátcem daně je dodavatel, provozovatel nebo uživatel (FO, PO), který použil plyn k jiným 

účelům nebo neodpovídající sazbě daně. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Sazby 

daně jsou stanoveny v zákonu. Správu daně vykonávají celní orgány ČR. [5] 

2.2 Clo 

     Clo je povinnou dávkou odlišnou od daní a poplatků. Jedná se o peněžité plnění sui 

genesis, stanované právním předpisy, které je vybíráno v přímé souvislosti s přechodem zboží 

přes hranici státu od osob, které zboží dovážejí nebo vyvážejí nebo od osob, pro které je 

takové zboží dováženo nebo vyváženo. Předmětem cla je zboží v souvislosti s jeho přechodem 

přes hranici celního území, které zakládá vznik povinnosti zaplatit clo. Základem cla je 

hodnota zboží vyjádřené v penězích, v případě sazeb specifických je to množství zboží ve 

fyzikálních jednotkách (kus, metr, litr, karát, MWh, apod.). Správu cla vykovávají celní 

orgány. (Bakeš, 2012, str. 299-300) 

 

2.3 Poplatky                            

     Poplatky nejsou upraveny v jednom zákoně, který by stanovil, které druhy poplatků lze 

vybírat a v jaké výši. Jsou vymezeny v zákonech, které vymezují přímo určitý druh poplatku a 

jeho záležitosti. Poplatek je peněžním ekvivalentem za tyto služby. Je účelový, dobrovolný a 

nevratný. Subjekt dostává za tyto poplatky nějakou konkrétní protihodnotu. Povinnost platit 

poplatky je spojena s činností soudních orgánů, ale také poplatky správní. Smyslem poplatků 

je, aby žadatel přispěl na činnost orgánu, která se uskutečňuje v jeho zájmu, tj. aby náklady na 

výkon státní správy, soudních orgánů a místní správy, uskutečněný v zájmu jedince, nenesli 

všichni občané.   

     Místní poplatky jsou stanoveny a vybírány obcemi na základě zákona (zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). V řadě zemí se tyto poplatky 

označují jako obecní daně. V České republice se jedná o poplatky ze psů, za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, za používání veřejného prostranství, za povolení 

vjezdu motorového vozidla do vybraných míst a částí obce, poplatek ze vstupného, apod. 

Poplatek za komunální odpad nepatří mezi místní poplatky, obec ho může stanovit a vybírat 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Účelem těchto plateb 

je zajištění příjmů do rozpočtu obce. [1, 10] 
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2.4 Sociální a zdravotní pojištění 

     Sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění je určeno k úhradě státního rozpočtu 

v souvislosti s: 

 dávkami důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, 

sirotčí) 

 tzv. podporou v nezaměstnanosti 

 dávkami nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné), vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství, peněžní pomoc v mateřství). 

 

     Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Každý pojištěný má 

nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. 

2.4.1 Sociální pojištění 

     Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku, 

ve znění pozdějších předpisů, určuje způsob vyměření základu, procentní sazby, platby záloh, 

apod. Všichni zaměstnanci jsou povinně účastni na všech třech složkách sociálního pojištění, 

ale sami si platí jen důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. Osoby samostatně 

výdělečně činné mohou být dobrovolně účastny nemocenského pojištění, ostatní dvě složky 

jsou povinné.  

     Pojistné pro rok 2014 je uvedeno v Tab. 4. Jedná se o pojištění u osob, které nejsou 

účastny II. pilíře důchodového spoření.  

 

Tab. 4: Sociální pojištění v roce 2014 

Pojistné na sociální zabezpečení 

 

Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ 

Podíl z měsíčního vyměřovacího 

základu na důchodové pojištění 

6,5 % 21,5 % 28 % 

státní politiku zaměstnanosti 0 1,2 % 1,2 % 

nemocenské pojištění 0 2,3 % 2,3 % 

(dobrovolné) 

Celkem 6,5 % 25 % 29,2 % 

Maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč - - 

Zdroj: vlastní zpracování 
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     Maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění je 48násobek průměrné mzdy. 

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců do 25 (účastných nemocenského pojištění) se mohou 

dobrovolně přihlásit do zvláštního režimu placení vyššího pojistného na sociální zabezpečení. 

Odvádí se 3,3 % z vyměřovacího základu. Celková sazba je 26 %. Minimální záloha na 

nemocenské pojištění u OSVČ je 115 Kč. Správu sociálního pojištění zajišťuje Česká správa 

sociálního pojištění. [14, 48] 

 

2.4.2 Zdravotní pojištění 

     Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění si 

každý občan povinně hradí sám z vyměřovacího základu nebo za pojištěnce vyjmenované 

v zákonu (děti, studenti, důchodci, registrovaní nezaměstnaní) zaplatí stát. Zdravotní pojištění 

je určené k úhradě nákladů zdravotní péče. Pojistné se odvádí na účet všeobecné zdravotní 

pojišťovny a dalších zdravotních pojišťoven, u nichž je pojištěnec registrován.  

     Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance 

je vyměřovacím základem hrubá mzda, z nichž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % 

připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě. Minimální výše pojistného pro osoby bez 

zdanitelných příjmů pro rok 2014 je částka 1 148 Kč měsíčně (v roce 2013 do 8. měsíce 

částka 1 080 Kč), pro OSVČ je to částka 1 752 Kč. Stát zaplatí za vybrané pojištěnce 787 Kč. 

Maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného byl zrušen, stejně tak není platné 

osvobození od placení zdravotního pojištění. [49] 
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3 Daňová soustava Švédska 

     Švédské království (zkráceně Švédsko) je země, kde občané platí vysoké daně. Je ale 

známá tím, že se plátcům daní vrací v podobě převodů plateb a veřejných služeb (sociální 

politika). Švédský daňový systém tvoří množství přímých a nepřímých daní a poplatků.          

     Nejdůležitější přímé odvody jsou národní a místní daně z příjmů a národní daň z kapitálu. 

Národní a státní daně určuje švédský parlament. Místní úřady mají volnou ruku při 

rozhodování o výši daně z příjmu v jejich municipalitách (obcích) a okresech.   

     Daně z kapitálu zahrnují daň z kapitálových výnosů, ze zisků společnosti, z nemovitosti a 

kolkovné. Daň darovací a dědická byla zrušena v roce 2005. V rámci daňové reformy byla 

v roce 2007 zrušena daň z bohatství u příjmu nad 2 000 000 SEK. 

     Vedle daní stojí rozsáhlý systém zaměstnaneckých příspěvků (poplatky sociálního 

zabezpečení), které pokrývají penze, zdravotní dávky a jiné typy sociálního pojištění. Příjmy 

z nepřímých daní se opírají o dva základní zdroje, a sice o daň z přidané hodnoty a spotřební 

daně z vybraných komodit. Zdanění podléhají energie (elektrická, topné oleje, pohonné 

hmoty), alkoholické nápoje, tabákové výrobky, inzerce, reklama, hry, loterie, atd. [45,46] 

     Daňovou administrativou a procesem placení daní se zabývá Daňová agentura 

(Skatteverket), jejichž orgány jsou oprávněny získávat od daňových subjektů všechny 

potřebné informace a také rozhodují o vykonávání daňových kontrol. [46] Tato agentura 

publikuje brožury, kde jsou podrobně popsány návody, jak vyplnit daňové přiznání, dále 

daňové tabulky, přehledy výše místní daně a ostatních daní nebo také daňovou kalkulačku. 

[32, 33, 41] Každoročně vychází daňová ročenka, jak ve švédském tak v anglickém jazyku. 

Daňové podvody a neplacení daní jsou přísně postihovány, jednak pokutami a trestními 

sazbami. 

3.1 Daně  

     Třídění daní v daňovém systému Švédska lze rozdělit několika způsoby, a to na daně 

přímé a nepřímé nebo podle objektu, tedy podle toho, z čeho je daň odváděna.  

 Daň tvoří tři hlavní skupiny: 

 daně z práce 

 daně z kapitálu 

 daně ze spotřeby. 
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3.1.1 Daně z práce 

     Mezi daně z práce jsou uváděny daně z příjmů fyzických osob a pojistné na sociální 

zabezpečení. Daně z příjmů jsou odváděny do státního rozpočtu a jako místní daně. Sazba 

místní daně z příjmů se odvíjí od místa trvalého bydliště. Dále jsou zde vedeny příspěvky 

zaměstnavatelů na sociální zabezpečení za zaměstnance a příspěvky živnostníků na sociální 

zabezpečení. Mezi obecní daně jsou započítány církevní daně, což jsou poplatky jednotlivým 

církvím od jejich členů a pohřební poplatek.  

 

Obr. 2: Rozdělení daní z práce 

 

 

 

Zdroj: Kučerová (2010), vlastní zpracování   

 

1. Daň z příjmů 

 

     Daň z příjmů je důležitým zdrojem příjmů do státního rozpočtu země. Vybírá se na 

centrální a místní úrovni, jedná se o kombinovanou sazbu daně z příjmů. Povinnost platit tuto 

daň vychází ze zákona o dani z příjmů – Inkomstskattelag (1999: 1229, změna 2012: 902), 

který je platný na období po 31. 12. 2012. [51] 
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     Daňovými subjekty jsou fyzické osoby (rezidenti), které mají trvalé bydliště ve Švédsku 

nebo zde pobývají minimálně 6 měsíců po sobě jdoucí. Osoby, které již na území Švédska 

nepobývají, jsou považovány za rezidenty i pět let po jejich odjezdu ze země, pokud na území 

státu pobývaly déle než 10 let. Předpokládá se, že si zde tyto osoby vytvořily řadu vztahů. 

Daňoví rezidenti jsou osobami s neomezenou daňovou povinností, což znamená, že dani 

podléhá jejich celosvětový příjem. Daňoví nerezidenti jsou osobami s omezenou daňovou 

povinností, kterým je zdaňován jen příjem pocházející ze Švédska.    

     Příjmy manželů se společně nezdaňují, každý příjem je zdaňován zvlášť. [44, 46] Dani 

podléhají příjmy fyzických osob z podnikatelské činnosti, ze závislé činnosti a z kapitálu. 

Příjmem podléhající dani je jakýkoliv příjem poplatníka vyjádřený v penězích nebo peněžní 

hodnotě. Příjmy z podnikatelské činnosti jsou příjmy z různých podnikatelských aktivit, 

řemesel a zemědělství. Dále také příjmy z nemovitého a movitého majetku, který je používán 

k podnikání. Kapitálové příjmy zahrnují dividendy, úroky a veškeré ostatní příjmy 

z kapitálových investic a také výnosy z prodeje nemovitého podnikatelského majetku a 

movitého majetku, který není využíván k podnikání. Za příjmy ze závislé činnosti jsou 

považovány všechny příjmy, které nepatří do skupiny příjmů z podnikání nebo kapitálových 

příjmů. 

     Daň korporátní (daň ze zisku právnických osob) je příjmem státního rozpočtu. Daňoví 

rezidenti mají sídlo nebo místo svého vedení na území Švédska, jsou registrováni jako 

právnické osoby a zdaňují zde své celosvětové příjmy. Daňoví nerezidenti jsou právnické 

osoby se sídlem v zahraničí a které nemají sídlo vedení ve Švédsku. Tyto osoby zdaňují jen 

příjmy vzniklé na území státu. [11] 

     Kapitálové příjmy jsou zdaněny odděleně od příjmů ze zaměstnání. Jedná se o příjmy 

z prodeje investičního majetku, akcií a jiných cenných papírů, z výnosů prodeje 

podnikatelského majetku a movitého majetku, který není využíván k podnikání. Tyto příjmy 

nejsou předmětem místní daně. [7] 

a) Daň z příjmů fyzických osob 

     Dani podléhají příjmy fyzických osob 

 ze závislé činnosti 

 z podnikatelské a jiné samostatné činnosti 

 z kapitálu 
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 Příjmy ze závislé činnosti jsou mzdy, platy, náhrady mzdy, odměny a  

zaměstnanecké výhody. Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou zdaněny v jejich plné hodnotě 

(bezplatné ubytování, používání firemního auta k soukromým účelům, stravování, bezúročné 

půjčky nebo půjčky se zvýhodněným úrokem).   

     Nemocenské příspěvky, rodičovské příspěvky a další náhrady v případě ztráty příjmů patří 

mezi zdanitelné příjmy, pokud jejich výše je nějakým způsobem vázána na předchozí výši 

platu či mzdy. [46] 

     Zdanitelné jsou i starobní důchody a jiné důchody (invalidní, vdovské, penze ze 

soukromého pojištění).  

     Daň z příjmů se skládá ze dvou částí, a to z místní daně (municipální daň) a státní daň 

(národní daň).  

     Místní daň z příjmů je lineární a diferencovaná podle trvalého bydliště poplatníka, část 

plyne obci a část kraji. Místní daň se skládá z obecní daně, kterou určuje obec, dále z krajské 

daně, církevní daně a pohřebního poplatku. Sazba místní daně se pohybuje mezi 28–35 %. 

V roce 2013 byla průměrná sazba 31,73 % (28,89–34,52 %). V hlavním městě Stockholm 

byla sazba daně stanovena na 29,43 %. [47] Průměrná sazba v roce 2014 je 31,86 % (30,02–

35,97 %). V hlavním městě je okolo 30 %. Sazba obecní daně v roce 2014 je nejnižší v obci 

Salem (19,72 %) a nejvyšší v obci Sollefteå (23,39 %). V obcích na ostrově Gotland je sazba 

daně sice ve výši 33,60 %, ale neplatí se daň krajská.  

     Výše krajské daně se pohybuje od 10,69 % do 12,10 %, pouze na ostrově Gotland je 

nulová daň. 

     Církevní daň platí poplatníci, kteří jsou členy registrovaných církví, kterých je ve Švédsku 

v roce 2014 celkem 12. Církevní daň platí i všichni obyvatelé hlavního města Stockholm a 

obce Tranås. Odmítnutí platit znamená vystoupení z církve, což bývalého člena církve 

zbavuje práva na místo na církevním hřbitově a některých dalších služeb v chrámu. Podle 

přání plátce lze část této daně přesměrovat na jiné účely–dobročinné nebo rozvoj vědy. Sazba 

daně v roce 2014 je 1 %. 

     Pohřební poplatek je ve výši 0,22 %. Platí každý, kdo je registrovaný ve Švédsku. Z této 

částky se platí náklady na pohřební služby a na hřbitovní místo.  

     Místní daň z příjmů fyzických osob není odečitatelná pro účely státní daně. 
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     Státní daň z příjmů je progresivní. Vybírá se až od zdanitelných příjmů, které jsou 

stanoveny na každé zdaňovací období. [31, 32] 

Pásma progresivity před odpočtem jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5: Pásma progresivity státní daně v roce 2013 a 2014 

Sazba státní 

daně 

Roční základ daně (před odpočty) 

2013 2014 

0 % méně než 426 300 SEK méně než 433 900 SEK 

20 % 426 300 až 604 700 SEK 433 900 až 615 700 SEK 

25 % více než 604 700 SEK více než 615 700 SEK 

Zdroj: Skatteverkett (2013, 2014), vlastní zpracování  

         Státní daň se vybírá ze zdanitelných příjmů, které přesahují částku 426 300 SEK (2013) 

a 433 900 SEK (2014). Platí se daň ve výši 20 % a dalších 5 % z částky přesahující 604 700 

SEK (2013) a 615 700 SEK ročně (2014).  

     Daňoví poplatníci musí odvádět příspěvek na důchodové pojištění ve výši 7 % ze základu 

daně ze závislé činnosti. [37] 

     Daňoví nerezidenti platí daň z příjmů fyzických osob ve výši 25 % bez závislosti na výši 

příjmu. Nižší sazbu daně ve výši 15 % platí osoby pracující na moři, sportovci, umělci a 

některé vybrané profese. 

 

Základ daně 

     Základem daně je zdanitelný příjem snížený o odpočty. Základní nezdanitelná část základu 

daně je v roce 2014 ve výši 18 900 až 34 300 SEK v závislosti na výši příjmů. V roce 2013 se 

jednalo o částky ve výši 18 700 až 33 900 SEK. Pokud výše příjmů přesahuje 350 100 SEK 

(2013) a 349 000 SEK (2014) je tato částka jednotná ve výši 13 100 SEK. 

     Od daně jsou osvobozeny příjmy studentů a žáků ve výši 18 823 SEK (2014), 18 699 SEK 

(2013). V případě vyššího příjmu je nutno zaplatit daň. Tyto osoby mohou zaslat žádost o 

změnu předběžné daně pro žáky a studenty na daňovou správu. Rozhodnutí tohoto orgánu se 

předkládá zaměstnavateli před nástupem na brigádu. 
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     Nezdaňují se sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, na péči, na osvojené a postižené 

dítě, na pořízení auta, aj.   

     Mezi příjmy osvobozené od daně patří: 

 výhry ze švédských loterií a loterií v rámci Evropské unie 

 stipendia a další podpory při studiu 

 zákonné náhrady v případě nemocí, pracovních úrazů a pojištění v nezaměstnanosti, 

pokud jejich výše není vázána na předchozí výši platu či mzdy 

 dárky pro zaměstnance k různým příležitostem (vánoce, jubilea, výročí firmy) do 

stanoveného limitu (450 – 15 000 SEK) 

 zvláštní příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a zdravotní péči, do 

stanoveného limitu 

 přednostní právo na nákup akcií za určitých podmínek. [51] 

 

Odečitatelné položky 

     Poplatník daně si může od svého příjmu odečíst náklady spojené se získáním tohoto 

příjmu. Nepatří zde náklady na bydlení, nákupy potravin, oděvů a jiných potřeb do 

domácnosti. Tyto náklady jsou považovány za soukromé náklady jednotlivých osob.  

     Mezi odečitatelné položky patří: 

 náklady spojené s dojížděním z místa bydliště do zaměstnání a zpět. Limit uznatelných 

nákladů musí být vyšší než 10 000 SEK. Pro cestování do zaměstnání a v rámci 

služebních cest lze použít auto, motorku, letadlo, vlak a loď. Náklady na použití 

dopravních prostředků musí být doloženy např. ročním výpisem z čerpacích stanic, 

peněžními doklady, parkovacími lístky, apod. 

 náklady na pořízení GPS navigátoru, jako příslušenství služebního auta, lze odečíst ve 

výši 50 % kupní ceny, včetně provozních nákladů na aktualizaci map 

 náklady na ubytování a stravování v místě výkonu práce za stanovených podmínek 

 náklady na odborný tisk a literaturu za předpokladu, že jsou určeny pro danou 

odbornou práci 

 výživné lze odečíst při prokázaných pravidelných splátkách 

 zaplacené pojistné na sociální zabezpečení ve výši 100 % 

 zaplacenou částku na soukromé penzijní pojištění nebo spoření na stáři ve výši 12 000 

SEK ročně. [34] 
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 Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti představují příjem  

z činností vykonávaných samostatně, vlastním jménem a za účelem zisku. [46] Osoba 

samostatně výdělečně činná je nazvaná jako podnik jednotlivce (Enskild-näringsidkare nebo 

Enskild firma). Tento je registrován v provincii (län), kde dostane obchodní registrační číslo. 

Musí vést zjednodušené účetnictví. Příjmy z podnikání jsou rozděleny do třech kategorií, 

které jsou pak pro účely zdanění sčítány odděleně.  

     Jedná se o příjmy  

 ze zemědělství a lesnictví 

 z  nemovitého majetku 

 z podnikatelské činnosti. 

 

     V rámci jednotlivých kategorií si poplatník může odečítat náklady a taktéž ztráty plynoucí 

z dané činnosti. Patří zde i příjmy z nezávislých profesí, jako jsou lékaři, právníci, architekti, 

auditoři, umělci, sportovci a další profese. Jestliže jsou fyzické osoby společníky ve 

společnosti, která je právnickou osobou, a pokud je vytvořený zisk rozdělován mezi 

jednotlivé společníky, je tento příjem zdaňován jako příjem z podnikání. V rámci podnikání 

se evidují příjmy, výdaje, majetek hmotný a nehmotný, odpisy, pohledávky. Stejně jako 

ostatní fyzické osoby mohou tito podnikatelé odečíst položky od svého příjmu. Nelze odečíst 

členské poplatky odborných sdružení, pokuty, sankce, náklady na zdravotní péči nebo školení, 

dary, DPH u osobního automobilu nebo menšího nákladního auta, dále náklady na malování a 

opravy fasád budov. 

 

Odečitatelné položky od příjmu z podnikání 

 náklady spojené s cestováním do místa podnikání jsou ve stejné výši jako u 

zaměstnanců. Jsou odečitatelné náklady na pohonné hmoty pro firemní auto. Pokud 

je použitý jiný prostředek, musí být doloženy skutečné náklady (vlak, letadlo). 

 náklady na cestování, ubytování a stravné v rámci této činnosti 

 náklady na pořízení automobilu, který je aktivum, se provádí ve formě odpisů 

 odpisy zařízení (stroje, nástroje, vozidla, PC) jsou vedeny v účetní evidenci, lze 

odečíst 20 % a 30 % za určených podmínek 

 náklady nájemného podnikatelských prostor, včetně oprav 

 provozní náklady nemovitých věcí ve vlastnictví podnikatele a používaný jako 

obchodní majetek 
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 náklady na provoz kanceláře v bytě podnikatele. Lze odečíst podíly na nájemném a 

službách (teplo, voda, energie). 

 náklady na pořízení a provoz klimatizačního zařízení 

 náklady na požadované očkování, výdaje na pracovní rehabilitaci nebo zdravotní 

péči v zahraničí 

 náklady na pojistné vztahující se k podnikatelské činnosti 

 úroky z úvěrů pro podnikatelskou činnost 

 daň z nemovitých věcí, které jsou v obchodním majetku 

 daň z vozidel 

 zvýšené náklady v obchodní činnosti (časté cestování), nepříznivé pracovní 

podmínky (rybáři) 

 odečet 1,6–3,4 % z předpokládaných příjmů z těžby dřeva, pokud došlo k poškození 

lesa požárem, nepříznivými klimatickými podmínkami nebo hmyzem  

 zaplacené příspěvky na sociální zabezpečení v podobě spoluúčasti do maximální  

výše 25 % nákladů 

 ztrátu lze odečíst po dobu 5 let za předpokladu ekonomické aktivity v daném oboru 

podnikání. Ztrátu nelze převést na jinou osobu. [34]   

 

Daňové přiznání 

     Každý poplatník, který je registrován ve Švédsku a platí daně, má zřízen daňový účet.  

Daňové přiznání se týká těch rezidentů, jejichž příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo penze 

přesáhly stanovenou hranici v daném daňovém období. Příjmy ze zaměstnání a podnikání se 

uvádějí v jednom souhrnném daňovém přiznání. Daňový úřad (Skatteverket) zasílá 

poplatníkovi na začátku dubna následujícího po zdaňovacím období daňové přiznání ke 

kontrole a potvrzení vyplněných údajů, včetně dalších důležitých informací pro daňový 

subjekt. Poplatník může provést změny, případně potvrdit správnost údajů. To všechno musí 

být provedeno v termínu do 2. května, a to telefonicky, elektronicky, popřípadě písemně. [47]     

Daně se platí prostřednictvím daňových srážek a záloh. Existují dva systémy: systém A-tax, 

v rámci něhož se sráží částky ze zaměstnaneckých příjmů a systém F-tax, ve kterém jsou 

samotnými poplatníky placeny zálohy na daň z podnikatelské činnosti. Systém F-tax je 

rozčleněn do 12-ti rovnoměrných plateb. [46] 
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Zdaňovací období 

     Zdaňovací období pro účely zdanění fyzických osob je daňový rok, který odpovídá 

kalendářnímu roku.  

 

     2. Sociální zabezpečení 

     V rámci švédského systému sociálního zabezpečení jsou pravomoci rozděleny takto: 

 sociálního pojištění-Správa sociálního zabezpečení (Försëkringskassan) 

 starobní a pozůstalostní důchody–Důchodová správa (Pensionsmyndighlten) 

 zdravotní péče–příslušný orgán územní samosprávy 

 pojištění pro případ v nezaměstnanosti–ministerstvo práce 

(Arbetmarknadsdepartementet) 

     Zaměstnanci mohou využít i možnosti připojištění, které poskytují přes tři desítky 

pojišťovacích fondů podle příslušných zaměstnaneckých odvětví, případně dobrovolný 

pojišťovací fond A–kassorma. [26] 

     Zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy 7 % na důchodové pojištění, maximálně však 

ročně 32 100 SEK (rok 2014), v roce 2013 se jednalo o částku 32 000 SEK. Příspěvky na 

důchodové pojištění jsou daňově uznatelné pro výpočet osobní důchodové daně. Zaměstnanci 

ve věku 65 let a starší jsou od odvodu osvobozeni.  

     Odvody na sociální pojištění, které platí zaměstnavatel, jsou ve výši 31,42 %, jak pro rok 

2013, tak i pro rok 2014. Příspěvky zaměstnavatelů jsou odečitatelné pro účely firemní daně. 

Za zaměstnance narozené v roce 1937 až 1947 (pro rok 2013) nebo v roce 1938 až 1948 (pro 

rok 2014) se platí pouze důchodové pojištění ve výši 10,21 %. Za zaměstnance ve věku 26 let 

a mladší jsou příspěvky zaměstnavatele ve výši 15,49 %. Skládají se z důchodového pojištění, 

ostatní poplatky se snižují na ¼ původní platby.  

     Osoby samostatně výdělečně činné odvádí ze svého příjmu příspěvky na sociální 

zabezpečení ve výši 28,97 %.   

     V Tab. 6 jsou uvedeny jednotlivé příspěvky pro účely sociálního zabezpečení, které odvádí 

zaměstnanec, zaměstnavatel a osoba samostatně výdělečně činná.  
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Tab. 6: Sociální pojištění pro rok 2013 – 2014 

Položka Zaměstnanec 

(v %) 

Zaměstnavatel 

(v %) 

OSVČ 

(v %) 

Důchodové pojištění 7 10,21 10,21 

Zdravotní pojištění  4,35 4.44 

Na nezaměstnanost a 

jiná opatření 

pracovního trhu 

 2,91 0,37 

Penzijní 

pozůstalostní 

pojištění 

 1,17 1,17 

Pracovní úrazové 

pojištění 

 0,30 0,30 

Rodičovské pojištění  2,60 2,60 

Všeobecná daň ze 

mzdy 

 9,88 9,88 

Celkem 7 31,42 28,97 

Zdroj: Skatteverkatt (2013), vlastní zpracování  

 

3.2 Daně z kapitálu 

     Mezi daně z kapitálu lze zařadit korporátní daň, daň z kapitálových výnosů, daň 

z nemovitosti a kolkovné.  

Přehled jednotlivých daní je uveden na Obr. 3. 

Obr. 3: Přehled daní z kapitálu 

 

Zdroj: Kučerová (2010), vlastní zpracování 

daň z kapitálu daň z kapitálu 
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3.2.1 Korporátní daň 

     Korporátní daň nebo také daň ze zisku korporací je příjmem jen státního rozpočtu. Dani 

podléhají právnické osoby, které jsou registrovány ve Švédsku nebo založené podle 

švédského práva. Jedná se o veřejné a soukromé společnosti, ekonomická a další sdružení, 

nadace a skupiny. Jsou rozděleny na daňové rezidenty a nerezidenty. Osvobozeny od daně 

jsou příjmy státu, krajů, obcí a souboru obcí. Za určitých zákonných podmínek, jako jsou 

např. veřejně prospěšné účely, podpora péče o děti, vzdělání, vědeckého výzkumu, záchranné 

práce, apod., jsou zdanitelné pouze některé určené příjmy nadací, zdravotnických zařízení, 

charitativních organizací. 

     Veškerý příjem právnické osoby tvoří jedinou kategorii–příjem z podnikání. Náklady a 

výnosy jsou započítány na aktuární bázi. Zdanitelný příjem zahrnuje veškerý příjem 

z podnikání, ať se jedná o příjem v penězích či v naturáliích.  

 Od daně jsou osvobozeny tyto položky: 

 vrácené daně a úrok z těchto daní 

 dividendy vyplacené švédskou společností jiné švédské společnosti 

 dividendy vyplacené zahraniční společností švédské společnosti (za určitých 

podmínek) 

 příspěvky společníků do vlastního kapitálu. 

     Veškeré náklady vynaložené na dosažení a zabezpečení zdanitelného příjmu jsou daňově 

uznatelné. 

     Jedná se o: 

 nájem placený za pronájem majetku používaného k podnikání 

 náklady na pořízení materiálu pro výrobu 

 mzdy, důchody a jiná plnění 

 náklady na opravy a udržování budov, strojů a vybavení 

 odpisy hmotného a nehmotného majetku 

 úroky 

 některé daně (daň z nemovitostí, z mezd, splátky na sociální zabezpečení). 

 

     Daňové ztráty jsou převoditelné do dalších let neomezeně.  
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     Daň z příjmů právnických osob je vyměřována jednou ročně a to na základě příjmů 

z předchozího roku. Zdaňovací období musí být 12měsíční a musí končit 31. prosince, 30. 

dubna, 30. června nebo 31. srpna. Předběžná daň se platí zálohově v měsíčních splátkách 

v průběhu zdaňovacího období. K daňovému přiznání se přikládají účetní výkazy a auditorská 

zpráva.  

     Sazba daně ve výši 22 % platí od 1. 1. 2013. [7, 11, 46, 51] 

3.2.2 Daň z kapitálových výnosů 

     Předmětem daně jsou úroky z bankovních účtů, dividendy, příjmy z pronájmu soukromého 

nemovitého majetku, dále zisk z prodeje akcií a jiných cenných papírů. Kapitálové ztráty lze 

odečíst od zisků jednotlivých příjmů, jak stanoví zákon. Ztrátu lze využít v období, kdy ke 

ztrátě došlo. Nepřevádí se do dalších let. Sazba daně je 30 %. Jedná se o příjmy do státního 

rozpočtu. [46, 47]  

3.2.3 Daň z nemovitosti (Fastighetsskatt) 

     Státní dani z nemovitosti podléhá veškerý nemovitý majetek, který může být využíván   

jako obytný prostor k pronájmu, dále se jedná o komerční prostory a průmyslový majetek. 

Daň je vybírána u všech typů nemovitostí, které jsou určeny ke komerčním a výrobním 

činnostem. Jedná se o budovy i pozemky. Základem daně je cena nemovitosti. Sazba 1 % je 

určena pro komerční budovy a sazba 0,5 % na pozemky. Daň je odečitatelná pro účely firemní 

daně.   

     Daň z nemovitostí, jako jsou bytové a rodinné domy, byla zrušena a od roku 2008 byla 

nahrazena místním poplatkem za prostory určené k bydlení. Výše poplatků je stanovena na 

každý kalendářní rok, pro rok 2013 se jedná o částku 7 074 SEK, v roce 2014 je to částka 

7 112 SEK nebo 0,75 % z hodnoty nemovitostí pro rodinné domy. Týká se obytných domů 

postavených v roce 1929–2002. Za domy postavené v období 2003–2008 se platí poloviční 

částka daně nebo 0,375 % z hodnoty nemovitosti. Za byt se platí daň 1 210 SEK nebo 0,3 % 

z hodnoty bytu. Byty, rodinné nebo bytové domy, které byly postaveny v roce 2011 nebo 

dříve, jsou osvobozeny od místního poplatku po dobu prvních 5 let a dalších 5 let je poplatek 

snížen o 50 %. Obytné stavby, které byly postaveny v roce 2012 nebo později, jsou 

osvobozeny od platby na dobu 15 let. [32] 
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3.2.4 Kolkovné (Stämpelskatt) 

     Ve Švédsku je převod nemovitosti společně s převody nájmu a s hypotékou zdaněn formou 

kolkovného. Sazba kolkovného se vypočítává z hodnoty převáděného majetku, a to v případě 

fyzických osob je sazba ve výši 1,5 %, u právnických osob je sazba 4,25 %. Předmětem 

kolkovného jsou i hypoteční úvěry, kde základem kolkovného je výše částky jistiny. Sazba je 

určena na 2 %. [46]      

3.3 Daně ze spotřeby 

     Daně ze spotřeby patří mezi nepřímé daně. Jedná se o daň z přidané hodnoty a spotřební 

daně. 

3.3.1 Daň z přidané hodnoty (moms/mervärdeskatt) 

     Daň z přidané hodnoty se platí od roku 1969 a od roku 1991 je základní sazba 25 %. 

Vztahuje se téměř na všechny typy zboží a služeb. Ve Švédsku existují i dvě snížené sazby, 

na vybrané služby a zboží se používá i nulová daň. Pro potraviny, ubytovací služby a 

umělecké předměty platí sazba daně ve výši 12 %, pro knihy, noviny, časopisy, tiskoviny, 

přeprava osob, vstupenky na kulturní a sportovní akce platí sazba 6 %. Nulová sazba se týká 

léků na předpis, zdravotnických služeb a některých finančních a pojišťovacích služeb. [52]  

3.3.2 Spotřební daně (Punktskatt) 

     Zdanění podléhají energie (elektrická, plyn, topné oleje, pohonné hmoty), alkoholické 

nápoje, tabákové výrobky, reklama, hazardní hry a loterie, pesticidy, odpady. Mezi ostatní 

daně se počítá i clo, daň z odpadů a mýtné. [42, 43] 

     V Tab. 7 jsou uvedeny jednotlivé spotřební daně. 

Tab. 7: Spotřební daně 

Spotřební daně 

z alkoholu energetické ekologické ostatní 

z tabáku  

z energie a CO2 

 

z pesticidů 

 

clo z výher v loteriích 

z hazardních her  ze síry  

z přírodního štěrku 

 

odpady z reklamy  

z elektřiny silniční daň mýto 

Zdroj: Kučerová (2010), vlastní zpracování 
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Daň z alkoholu 

     Prodej alkoholu a jeho cena jsou regulovány státem. Nákup alkoholických nápojů je 

možný kromě restauračních podniků jen ve specializovaných prodejnách. Daň se stanovuje u 

piva, lihu, vína a kvašených nápojů. Daň se neplatí u nápojů s obsahem alkoholu nižším než je 

2,8 % (pivo, víno, kvašené nápoje) a u čistého lihu pod 1,2 %. Sazba se pohybuje u 

jednotlivých produktů od 1,78 SEK až 506,42 SEK za litr pro rok 2014. [11] 

 

Daň z tabáku 

     Sazby spotřební daně z tabáku jsou odlišné podle druhu produktu. U žvýkacího tabáku a 

tabáku ke kouření je daň stanovena podle váhy v kg. U doutníků a cigarillos je sazba 

stanovena na počet kusů. U cigaret se jedná o složenou sazbu daně, která zahrnuje fixní sazbu 

za jeden kus cigarety a variabilní sazbu ve výši 1 % z maloobchodní ceny balení pro 

konečného spotřebitele. Variabilní sazba na jedno originální balení cigaret na celkový počet 

cigaret v balení dosahuje až do výše 39 %. Výše daně se potom vypočítá jako součet součinu 

daně a ceny za balení lomeno 100. [11] 

 

Daň z výher v loteriích 

     Této dani podléhají peněžité výhry v loteriích. Pokud loterie pořádají neziskové 

organizace, jsou zisky osvobozeny od daně. Daňová sazba je ve výši 36 %. [42, 43] 

 

Daň z hazardních her 

     Předmětem daně jsou různé druhy hazardních her (ruleta, karetní hry, kostky). Plátci daně 

jsou držitelé licence k jejich provozování. Zákon stanoví základ daně, kterým je počet hracích 

stolů a herních prostorů. [42, 43] 

 

Daň z reklamy 

     Jedná se o daň z reklamy, která je zveřejněna v denním tisku nebo jiných tištěných 

mediích. Zdanitelná je hodnota reklamy. Reklamy v televizi, rádiu či na internetu nejsou 

předmětem této daně. [11, 46] 
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Silniční daň 

     Silniční daň je vybírána ve formě daně za motorová vozidla na základě hmotnosti vozidla 

(přívěsy a návěsy), které jsou určeny pro přepravu zboží, dále podle obsahu oxidu uhličitého 

v palivě na l km jízdy. Od této daně jsou osvobozeny traktory, vozidla záchranné a hasičské 

služby a dobová vozidla. [11, 53] 

 

Mýto 

     Dálnice nejsou zpoplatněny, ale na určitých místech silnic se vybírá mýtné. Povinnost 

placení platí pro vozidla se švédskou registrační značkou. [33, 53] 

 

Daň z energetických produktů 

     Tato daň se vztahuje na elektrickou energii, minerální oleje či fosilní paliva. Součástí 

energetických daní je daň ze síry a CO2  uvalená na produkty obsahující síru a oxid uhličitý.  

Základem daně je množství produktu v m
3
, MWh a tunách.  

Od daně jsou osvobozeny větrné elektrárny v určených oblastech země. [42, 43] 

 

Daň z pesticidů 

     Povinnost platit daň z pesticidů se vztahuje na prodej či použití těchto produktů na území 

Švédska. Daňová sazba je stanovena na kg aktivní látky, která má pesticidní účinky. [46, 54] 

 

Daň z přírodního štěrku 

     Jedná se o daň z těžby přírodního štěrku, která není určena pro potřebu vlastníka pozemku. 

Těžba musí probíhat na základě povolení podle zákona. Sazba daně je počítána na tunu 

materiálu. [55] 

 

Daň z odpadu 

     Daň z odpadu se vztahuje na odpad, který je odložen na skládky nebo do jiných podobných 

zařízení, přesahuje 50 tun odpadu za rok a doba uložení je více než 3 roky. Plátci daně jsou 

provozovatelé skládek a jiných zařízení. Sazba daně je ve výši 435 SEK na tunu odpadu. [46, 

56] 

 

Clo 

     Osoba z ostatních členských zemí EU může do Švédska přivézt alkoholické nápoje, pokud 

dosáhla věku 20 let. V případě tabákových výrobků je věková hranice 18 let. V obou 
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případech se musí jednat o zboží, které je určeno pro vlastní spotřebu. V tomto případě 

nepodléhají nápoje a tabákové výrobky dani ani clu. Pokud se jedná o osoby z nečlenských 

států EU, je dovoz těchto druhů omezen na určené množství, které nepodléhá clu.  

     Dovoz zboží, živých zvířat, potravin, léků, zbraní, apod. podléhá předpisům, které vydává 

celní správa. Je vyžadována příslušná dokumentace, návody ve švédštině, vystavení licence 

na dovoz, apod. [46] 
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4 Analýza a komparace daňového zatížení 

     Pro komparaci daňových soustav České a republiky a Švédského království lze použít  

metody, kdy se srovnávají jednotlivé položky uvedené v daňových zákonech nebo se sleduje 

daňové zatížení země a poplatníků.  

     V Tab. 8 jsou uvedeny základní informace o sledovaných zemích, České republice a 

Švédského království. 

Tab. 8: Základní informace 

Statistické údaje Česká republika Švédské království 

Státní symboly 

           
     

Rozloha 78 867 km
2 

449 964 km
2 

Počet obyvatel 10 512 400 9 639 741 

Hlavní město Praha Stockholm 

Státní zřízení republika konstituční monarchie 

Představitel státu prezident král 

Zákonodárný orgán parlament a senát parlament 

Administrativní členění 14 krajů 21 krajů 

Úřední jazyk čeština švédština 

Měna česká koruna (CZK) švédská koruna (SEK) 

Člen EU 1. 5. 2004 1. 1. 1995 

Členství v mezinárodních 

organizacích 

EBRD, NATO, OECD, 

OSN, WTO 

EBRD, IBRD, MMF, OBSE, 

OECD, OSN, WTO 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Švédské království je rozlohou 5,7krát větší než je Česká republika. Počet obyvatel je 

přibližně stejný, jak uvádějí údaje ke dni 30. 11. 2013 (Švédsko) a v České republice ke dni 

31. 12. 2013. [23, 24]  
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4.1 Metody 

     Ke komparaci daňových soustav obou zemí lze použít metodu, kdy se srovnávají 

jednotlivé položky, které jsou uvedeny v daňových zákonech obou zemí (daňové povinnosti, 

legislativa v oblasti daní, nezdanitelné částky, odpočitatelné části, slevy na dani, sazby daně, 

správa daní, daňové přiznání, zálohy daní, termíny podání daňových přiznání, struktura 

stanovení daně, apod.).  

Výpočet daňové povinnosti z příjmů fyzických osob je následující:  

V České republice se vychází z dílčích základů daně, které jsou uvedeny v následující Tab. 9.  

Tab. 9: Výpočet daňové povinnosti v České republice 

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti 

+ Dílčí základ daně z kapitálového majetku 

+ Dílčí základ daně z nájmů 

+ Dílčí základ daně z ostatních příjmů 

= souhrn (suma) dílčích základů daně 

+ Dílčí základ daně ze závislé činnosti 

= základ daně z příjmů fyzických osob 

- odečitatelné položky 

- nezdanitelné části 

Základ daně po snížení (zaokrouhlený na stovky korun dolů) 

Daň (základ daně . sazba daně 15 %)  

- slevy na dani 

DAŃOVÁ POVINNOST 

- sražené zálohy na daň 

= daňový doplatek nebo přeplatek 

Zdroj: Puchinger (2006), vlastní zpracování  
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     Ve Švédsku je stanovení výpočtu daně z příjmů fyzických osob obdobné, jak je uvedeno 

v Tab. 10. 

Tab. 10: Výpočet daňové povinnosti ve Švédsku 

Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti 

= základ daně 

- základní příspěvek 

= celkový základ daně 

Výpočet jednotlivých daní a poplatků 

+ municipální daň z příjmu 

+ státní daň z příjmu 

+ pohřební poplatek 

+ církevní daň 

+ příspěvek na sociální zabezpečení ze závislé činnosti 

+ příspěvek na sociální zabezpečení podnikání a jiné výdělečné činnosti  

+ obecní daň z nemovitosti 

+ státní daň z nemovitosti 

Mezisoučet daní a poplatků 

- sleva na dani (příspěvky na sociální zabezpečení ze strany zaměstnance) 

- sleva na dani z výdělečné činnosti 

- sleva na dani z kapitálové ztráty 

= celková daň po slevách 

- daň odvedená v zálohách 

= daňový doplatek nebo přeplatek 

Zdroj: Ďurinová (2011), vlastní zpracování 
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     Základ daně u OSVČ je rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo se uplatňuje paušální odečet ve 

výši 30–80 %, popř. se základ daně zjišťuje z účetního výsledku hospodaření. Výdaje 

(náklady) jsou daňově uznatelné, pokud je výdaj skutečně vynaložen k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Úhrada pojistného na sociální zabezpečení, na všeobecné zdravotní pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou uznatelné, pokud je platí zaměstnavatel za své 

zaměstnance. V případě své osoby jsou daňově neuznatelné. Při výpočtu daňové povinnosti se 

postupuje jako u fyzické osoby. Slevu lze uplatnit na poplatníka ve všech případech. Pokud 

živnostník uplatňuje paušál, slevy na dítě a manželku nemůže uplatnit. [3, 5] 

     Ve Švédsku OSVČ vede účetnictví. Při stanovení daně se postupuje jako při výpočtu 

daňové povinnosti fyzické osoby. Uplatňují se odpočty (náklady na dojíždění, odpisy, ztráty, 

apod.), které jsou uvedeny v zákoně a ustanovení daňové správy. [32, 33, 51] 

     Další metody lze použít při měření daňového zatížení země (daňová kvóta), dále při 

stanovení souhrnné daňové sazby nebo daňového zatížení poplatníka a práce. Procentní podíl 

jednotlivých daní představuje daňový mix. Ukazuje strukturu daňového systému. Den daňové 

svobody v kalendářním roce ukazuje délku splacení podílu daňového poplatníka na výdajích 

státu.  

 

Daňová kvóta 

     K měření daňového zatížení obyvatel se používá ukazatel daňové kvóty, který je stanoven 

jako poměr celkových příjmů veřejných rozpočtů plynoucích z daní k hrubému domácímu 

produktu (GDP) v běžných cenách. Tento údaj se používá při mezinárodním srovnání pro 

určení výkonnosti ekonomik států. [6, 45] 

     Daňová kvóta se uvádí v %. Výpočet se provádí podle vzorce, kterým se vypočítá 

 jednoduchá daňová kvóta  

  ň  á       (   )   
      é   ň  é  ý    

   
                                         (4.1) 

 

 složená daňová kvóta 

 

  ň  á       (   ) = 
                                                   

   
    ,      (4.2) 
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kde GDP (Gross Domestic Product) je hrubý domácí produkt. 

     Při výpočtu jednoduché daňové kvóty se do činitele nezahrnují výnosy sociálního 

pojištění. Složená daňová kvóta je totožná se souhrnnou daňovou kvótou dle metodiky 

OECD. [6] 

 

Den daňové svobody 

     Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici v roce, která rozděluje rok do dvou 

období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů státního 

aparátu. Toto období končí dnem daňové svobody, který vyhlašuje Liberální institut již od 

roku 2000. Od tohoto dne daňový poplatník vydělává sám pro sebe a o vydělaných penězích 

rozhoduje podle svého uvážení. [20] 

 

Daňový mix 

     Daňový mix představuje strukturu daňového systému, která je uvedena v podílu 

jednotlivých výnosů z daní v %, včetně sociálního zabezpečení. Grafické znázornění ukáže, 

jak je veliký podíl jednotlivých daní na daňových příjmech do státního rozpočtu. [44] 

 

Souhrnná daňová sazba 

     Souhrnná daňová sazba (index daňové mizérie, Misery Tax Index, Forbesův index) je 

konstruována jako součet nejvyšších daňových sazeb v dané kategorii. Nezahrnuje žádné 

daňové odpočty a zvýhodnění. Může sloužit jako indikátor daňové progrese.  

     Souhrnnou daňovou sazbu tvoří 

 daň z příjmu fyzických osob placená u průměrné mzdy 

 povinné pojistné placené zaměstnancem 

 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

 kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob a DPH  

     U daně z příjmu fyzických osob se započítává efektivní sazba DPFO u průměrné mzdy. U 

DPH se započítává pouze základní sazba. Mezi povinné pojistné patří, jak příspěvky na 

sociální, tak i na zdravotní zabezpečení. [19] 
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Efektivní sazba daně (ETR) 

     Efektivní sazba daně se používá k hodnocení daňového zatížení („daňového břemena“) 

poplatníka. Jedná se o procentní podíl daňové povinnosti k hrubé mzdě nebo také podíl součtu 

daně a pojistného placené zaměstnancem k hrubé mzdě. [6]  

 

             efektivní daňová sazba (v %) =   
            

          
 .                                              (4.3) 

 

             

 efektivní daňová sazba (v %) = 
                                          

          
.       (4.4) 

 

Implicitní sazba daně z práce 

     Implicitní sazba daně z práce se používá při analýze zdaňování pracovních příjmů. Je 

to ukazatel průměrné míry daňového zatížení práce (poměr mezi souhrnem daně 

z pracovního příjmu a všech příspěvků na sociální pojistné, zaměstnance i 

zaměstnavatele). [6] 

 

Progresivita osobní důchodové daně 

     Při stanovení progresivity se vychází z daňové povinnosti a hrubého důchodu.  

V těchto případech se určuje, zda tím, že poplatník získá větší důchod, dojde ke zvýšení 

progrese jeho daně a jak výrazně, popř. zda zůstane stejná (Široký, 2008, str. 128).  

     V literatuře se obvykle uvádějí tři způsoby měření intervalové progresivity: 

progresivita průměrné sazby, progresivita daňové povinnosti a progresivita příjmu po 

zdanění. 

     Ve vzorcích se používají následné ukazatele: 

Y  -  hrubý důchod 

T  -  příslušná vypočtená daňová povinnost k tomuto hrubému důchodu. 

 

     Indexy 0 a 1 se vztahují ke krajním bodům příjmového intervalu, na němž se progresivita 

měří.  
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a) Progresivita průměrné sazby  

     
  

    
 
  

  

        
.                                    (4.5) 

 

     Ukazatel PAR značí progresivitu průměrné sazby, která charakterizuje míru rozdílnosti 

daňové zátěže jednotlivých poplatníků podle výše jejich příjmů. Pokud je PAR> 0, jedná se o 

progresivní daň. 

b) Progresivita daňové povinnosti 

     
      

  
       

  

  .                                    (4.6) 

 

     Ukazatel PTO zjišťuje elasticitu daňové povinnosti vzhledem k příjmu před zdaněním. 

Pokud je PTO>1, jedná se o progresivní daň. 

 

c) Progresivita příjmu po zdanění 

       

(         )   (        )

(   –   )

        
  

 .                      (4.7)   

     Ukazatel PEAT vyjadřuje elasticitu příjmu po zdanění vzhledem k příjmu po zdanění.  

Pokud je PEAT<1, jedná se o progresivní daň. 

 

     V Tab. 11 je uvedena interpretace jednotlivých ukazatelů intervalové daňové progresivity, 

jak uvádí Široký (2008, s. 130).  

Tab. 11: Interpretace jednotlivých ukazatelů daňové progresivity 

Charakter 

 daně 

Ukazatel daňové progresivity 

PAR PTO PEAT 

Proporcionální 0 1 1 

Progresivní >0 >1 <1 

Regresivní <0 >1 >1 

Zdroj: Široký (2008) 
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     Měření daňové progresivity a jejich změn jsou důležité pro zjišťování, ve kterém intervalu 

důchodového rozpětí dochází k největší progresivitě (které skupině poplatníků relativně 

nejvíce roste daň. [6] 
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4.2 Statistické údaje 

     Použité statistické údaje jsou uvedeny v materiálech statistických úřadů, v zákonech nebo 

webových stránkách státních orgánů a úřadů.             

4.2.1 Česká republika 

     Pro srovnání bude použito následujících údajů, které jsou uvedené v Tab. 12.  

Tab. 12: Statistické údaje pro ČR 

Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 

Minimální mzda 8 500 Kč 8 500 Kč 

Průměrná hrubá mzda stanovená 

legislativou 

25 884 Kč 25 942 Kč 

Čtyřnásobek průměrné mzdy 103 536 Kč 103 768 Kč 

48násobek průměrné mzdy  1 242 432 Kč 1 245 216 Kč 

Průměrná hrubá mzda za 1.–4. Q 25 128 Kč X 

Daňová sazba (pro daň z příjmů FO) 15 % 15 % 

Sociální pojištění placené 

zaměstnancem 

6,5 % 6,5 % 

Sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem 

25 % 25 % 

Sociální pojištění placené OSVČ 

(minimální výše) 

29,2 % 29,2 % 

Zdravotní pojištění placené 

zaměstnancem 

4,5 % 4,5 % 

Zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem 

9 % 9 % 

Zdravotní pojištění placené OSVČ 1748 Kč 1 752 Kč 

Sleva na poplatníka  

 

24 840 Kč ročně 

(2 070 Kč měsíčně) 

24 840 Kč ročně 

(2 070 Kč měsíčně) 

Sleva na dítě 13 404 Kč ročně 

(1 170 Kč měsíčně) 

13 404 Kč ročně 

(1 170 Kč měsíčně) 

Zdroj: Marková (2013), Rylová a kol. (2013), ČSSZ (2013), vlastní zpracování 

 

     Srovnání daní z příjmů fyzických osob bude provedeno za kalendářní rok 2013, protože se 

v roce 2014 podává daňové přiznání. Průměrná hrubá mzda za rok 2013 byla stanovena jako 

předběžná, protože statistická ročenka bude vydána až v červnu 2014. 
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4.2.2 Švédské království 

     Pro srovnání se vychází z dostupných údajů na webových stránkách daňové správy a 

dalších státních orgánů. (Tab. 13) 

Tab. 13: Statistické údaje pro Švédsko 

Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 

Minimální mzda stanovená legislativou X X 

Průměrná hrubá mzda stanovená 

legislativou 

X X 

Roční hrubá mzda pro účely státní daně >426 300 SEK >433 900 SEK 

Roční hrubá mzda pro účely státní daně >604 700 SEK >615 700 SEK 

Průměrná hrubá mzda za 1.–4. Q 31 584 SEK X 

Minimální mzda v úklidových službách 13 000 SEK x 

Daňová sazba-státní daň 20% 20 % 

Daňová sazba-státní sazba 25 % 25 % 

Daňová sazba-místní daň  31,73 % 31,86 % 

Daňová sazba-církevní daň 1 % 1 % 

Daňová sazba-poplatek na pohřeb 0,22 % 0,22 % 

Sociální pojištění placené 

zaměstnancem 

7 % 7 % 

Sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem 

31,42 % 31,42 % 

Sociální pojištění placené OSVČ 28,97 % 28,97 % 

Zdravotní pojištění placené 

zaměstnancem 

X X 

Zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem 

Součást sociálního 

pojištění 

Součást sociálního 

pojištění 

Zdravotní pojištění placené OSVČ Součást sociálního 

pojištění 

Součást sociálního 

pojištění 

Základní příspěvek–nezdanitelná část 

pro odečet 

18 700 až 33 900 SEK 18 900 až 34 300 SEK 

Sleva na poplatníka X X 

Sleva na dítě X X 

Zdroj: Skatteverket (2013), vlastní zpracování 
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     Ve Švédsku není zákonem stanovena minimální mzda. Výše mezd zaměstnanců se liší od 

odvětví k odvětví a je výsledkem jednání o kolektivní smlouvě se zaměstnavateli. Udává se, 

že minimální částka není nižší než 13 000 SEK. Průměrná hrubá měsíční mzda na kalendářní 

rok není stanovena legislativou, jako v ČR. Vypočtená průměrná hrubá mzda byla stanovena 

z příjmů v jednotlivých čtvrtletích. [38, 39] Odečitatelné části daně, příjmová pásma, slevy na 

poplatníky, apod. jsou stanoveny na každý rok. [36] Stejně jako v České republice statistická 

ročenka vychází v 2. pololetí 2014.  

 

4.3 Výsledky 

     Výsledky ukazují srovnání vybraných ukazatelů daňových soustav obou zemí.  

4.3.1 Srovnání podle předmětu daně 

     V Tab. 14 je přehled příjmů, které podléhají dani z příjmů.   

 

Tab. 14: Srovnání podle předmětu daně 

Příjmy ČR Švédsko 

Ze závislé činnosti ano ano 

Ze samostatné činnosti (=podnikání) ano ano 

Z kapitálového majetku ano ano 

Z nájmu ano ano 

Ze starobních důchodů  ne,  

ano–viz § 4 

ano 

Z ostatních důchodů (invalidita, pozůstalostní) ne ano 

Nemocenské příspěvky ne ano 

Rodičovské příspěvky ne ano 

Sociální dávky (podpora v nezaměstnanosti) ne ano 

Zdroj: zákony, vlastní zpracování 

 

     V České republice jsou všechny typy důchodů, rodičovské a nemocenské příspěvky včetně 

podpory v nezaměstnanosti vypláceny v přiznané výši. Tyto příjmy se nezdaňují. V případě 

poplatníka, jehož starobní důchod přesahuje 36násobek minimální mzdy v kalendářním roce 

nebo celkový příjem, včetně důchodu, přesahuje roční limit ve výši 840 000 Kč, je zdaněn 

sazbou 15 %. U pracujících starobních důchodců se neuplatňuje sleva na poplatníka. 
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     Ve Švédsku zdanění podléhají všechny příjmy, včetně důchodů a některých sociálních 

dávek. V případě poplatníků starších 65 let se uplatňují při stanovení daňové povinnosti 

významné slevy na dani a neodvádí se příspěvek na sociální zabezpečení. Sociální dávky jsou 

poskytovány za určitých podmínek, kde se předpokládá aktivní hledání další práce.  

 

4.3.2 Srovnání podle sazby daně 

     V Tab. 15 je přehled daňových sazeb. 

Tab.15: Srovnání podle sazby daně 

Ukazatel ČR Švédsko 

Státní daň 15 % 20% 

25 % 

Místní daň X 31,73 % (2013) 

31,86 % (2014) 

Církevní daň X 1 % 

Pohřební poplatek X 0,22 % 

Solidární zvýšení daně 7 % X 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     V České republice existuje jedna sazba daně z příjmů fyzických osob (15 %), dále bylo 

zavedeno solidární zvýšení daně na přechodnou dobu 2013–2015 ve výši 7 % (příjmy vyšší 

než je 48násobek průměrné mzdy). Daně jsou odváděny do státního rozpočtu. Daňové příjmy 

jsou rozpočtově určeny krajům, obcím a státu podle procenta stanoveným v zákoně. [16]  

     Ve Švédsku jsou určeny dlouhodobě neměnné sazby 20 a 25 % pro státní daň u 

stanovených příjmových pásem. V roce 2013 se jedná o příjem větší než 414 000 a 587 200 

SEK. Výnos z těchto daní zůstává ve státním rozpočtu.  

     Místní daně z příjmů fyzických osob platí všichni poplatníci podle místa bydliště. Jejich 

výnos je určen pro rozpočty obcí a krajů.  

     Příjmy z církevních daní jsou určeny na potřeby církevních společenství, protože v roce 

2000 došlo k odluce církví od státu.  

     Pohřební poplatek kryje náklady na pohřeb a hřbitovní místo. V České republice byl 

jednorázový příspěvek–pohřebné zrušen v rámci úsporných opatření.  
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4.3.3 Srovnání podle položek (odečet, slevy, nezdanitelné části daně) 

     V české legislativě se uplatňuje při stanovení daňové povinnosti řada odečitatelných a 

nezdanitelných částí základu daně. Ve švédském zákonu o dani z příjmu některé z českých 

položek nejsou daňově uznatelné. Výběr některých položek je uveden v Tab. 16. 

Tab. 16 : Nezdanitelné a odečitatelné části  

Položky Česká republika Švédsko 

Dary poskytnuté subjektům za určitých 

podmínek 

2 % ze základu daně nebo 

nejméně 1 000 Kč 

1 500 SEK (jen FO) 

Pojistné na soukromé pojištění max. 12 000 Kč max. 12 000 SEK 

Náklady na dojíždění do zaměstnání X >10 000 SEK 

Náklady na ubytování a stravování v místě 

výkonu práce 

X ano 

Členské příspěvky odborové organizaci max. 3 000 Kč ročně X 

Výživné osvobození od daně odečet 

Zaplacené pojistné na sociální zabezpečení 

zaměstnance 

X odečet ve výši 100 % 

Sleva na poplatníka, dítě, manželku  ano X 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Ve Švédsku je stanovena základní nezdanitelná část (Lägsta grundavdrag a Högsta 

grundavgrad) ve výši 18 700 až 33 900 SEK (rok 2013) a pro rok 2014 se jedná o částku 

18 900 až 34 300 SEK, která se odečítá od dílčího základu daně. Výše částky je stanovena 

podle příjmu poplatníka, k dispozici jsou tabulky výše odečtu. Výše daně se snižuje odpočtem  

částky (Jobbskatteavdrag) ve výši až 22 000 SEK, která se odečítá u poplatníků s příjmy 

z aktivního pracovního procesu. [35]   

     V České republice se základ daně snižuje o nezdanitelné části základu daně a položky 

odčitatelné od základu daně, kterých je daleko více, než je ve švédském zákonu. Slevy na 

poplatníka, dítě nebo manželku, včetně invalidních osob jsou jen v českém zákonu o dani 

z příjmu.  

     Zajímavou položkou, která je odečitatelná ve Švédsku, jsou náklady na dojíždění, které se 

mohou uplatnit, pokud jsou vyšší než 10 000 SEK ročně. V České republice řada pracujících 

dojíždí do místa výkonu své práce, ať svým vlastním autem nebo používá veřejnou dopravu. 
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V některých výrobních podnicích zaměstnavatel přispívá na dopravu zaměstnanců v rámci 

dohody v kolektivní smlouvě nebo zajišťuje vlastní dopravu. V ostatních případech jsou 

náklady na dopravu vysoké, protože jízdné nebo pohonné hmoty se zdražují.  

     

4.3.4 Daňová kvóta 

     Vývoj daňové kvóty v obou zemích ukazuje Tab. 17 za období 2009 až 2014. 

 

Tab. 17: Složená daňová kvóta 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Česká 

republika 

34,3 % 33,9 % 34,4 % 35,0 % 35,5 % 35,7 % 

Švédsko 46,3 % 45,3 % 44,2 % 44,7 % 44,5 % 44,4 % 

Zdroj: Webový portál Businesinfo [online][cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ 

svedsko -zakladni- informace-o-teritoriu-19249.html; MF ČR[online].[ cit. 9.1.2014]. Dostupné z: www.mfcr.cz/ 

cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/vysledek-hosp-statniho-rozpočtu-od- r2008-16289; vlastní zpracování  

 

 

     Na Obr. 4 je vývoj daňové kvóty v České republice a na Obr. 5 ve Švédsku v daném 

období. Za rok 2013 se jedná o předběžný odhad, protože nejsou k dispozici všechny 

statistické údaje za tento rok, v případě roku 2014 je předpoklad dosažení daného procenta 

v rámci státního rozpočtu na tento rok.  

Obr. 4: Vývoj daňové kvóty v létech 2009–2014 (Česká republika) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 5: Vývoj daňové kvóty v létech 2009–2014 (Švédsko) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

     V České republice dochází ke zvýšení daňové kvóty, kdežto ve Švédsku je snaha snižovat 

daňové zatížení obyvatelstva.  

 

4.3.5 Den daňové svobody 

     Na Obr. 6 je přehled dní daňové svobody ve vybraných zemích pro roky 2012 a 2013. 

Průměr OECD je den 4. červen, v Evropské unii se jedná o den 1. července.   

     V České republice byl den daňové svobody vypočítán v roce 2012 na den 9. června, v roce 

2013 nastal o dva dny později, a to 11. června. Jedná se o 160 až 162 dní, kdy pracuje 

poplatník na stát.  

     Ve Švédsku pracoval poplatník na stát do 13. července v roce 2012 a v roce 2013 o pár 

dnů méně. Jednalo se o 7. červenec. [20] 

     Pro rok 2014 je předběžně stanoven den daňové svobody na 21. červen podle výpočtu 

společnosti Patria Finance. [21] 
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Obr. 6: Den daňové svobody v roce 2012 a 2013 

 

Zdroj: Liberální institut (2013) 
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4.3.6 Daňový mix   

 

     Daňový mix (podíl jednotlivých daní na celkových příjmech) se liší. Základní rozdělení na 

daně přímé a nepřímé je u obou zemí stejné. Příspěvky na sociální zabezpečení ve Švédsku a 

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění v České republice se považují za daně, protože se 

platí stanoveným procentem z příjmu fyzických osob. Ve Švédsku se tyto příspěvky zařazují 

do daní z práce. Pro lepší srovnání bylo použito rozdělení daní na daně z práce, z kapitálu a ze 

spotřeby. [15, 25, 27] 

    

    Podíl jednotlivých daní na daňových příjmech České republiky v roce 2013 ukazuje Obr. 7.   

 

        Obr. 7: Podíl jednotlivých daní na daňových příjmech České republiky v roce 2013 

                           

        Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Grafické znázornění ukazuje, že nejvyšší podíl tvoří příspěvky na sociální zabezpečení a 

DPH. Mezi ostatní daně jsou zařazeny všechny další daně (daň z nemovitosti, silniční daň, 

cla, apod.). Jejich podíl na daňových příjmech není vysoký.  
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     Obr. 8 ukazuje jaký podíl jednotlivých daní na daňových příjmech je ve Švédsku v roce 

2013.  

           Obr. 8: Podíl jednotlivých daní na daňových příjmech ve Švédsku v roce 2013 

             

            Zdroj: vlastní zpracování 

     

     Ve Švédsku je situace jiná, protože se vybírají národní a místní daně z příjmů fyzických 

osob. Podíl místních daní spolu s příspěvky na sociální zabezpečení tvoří více než 60 % na 

daňových příjmech. Příjmy z místních daní nejdou do státního rozpočtu, jsou v rozpočtu krajů 

a obcí. 

     Obr. 9: Srovnání jednotlivých daní v ČR a Švédska v roce 2013 

      

     Zdroj: vlastní zpracování 
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     Z výše uvedených grafického srovnání (Obr. 9) se ukazuje, že nejvyšší podíl daní ve 

Švédsku jsou daně z příjmu, jak na místní, tak i na národní úrovni. V České republice jsou to 

spíše nepřímé daně než daně z příjmů. Zajímavé srovnání se ukazuje v případě příspěvků na 

sociální a zdravotní zabezpečení, kde je procentní podíl v České republice daleko vyšší než ve 

Švédsku. Ve Švédsku je nižší sazba pro odvody sociálního zabezpečení, jak pro zaměstnance, 

tak i pro zaměstnavatele. Zaměstnanec platí 7 % jen na sociální zabezpečení, v ČR je sazba 

6,5 %. Zdravotní pojištění platí zaměstnanec jen v ČR (4,5 %). Za zaměstnance ve Švédsku 

platí zdravotní pojištění zaměstnavatel [36]. Vysvětlení pro rozdíl je v tom, že ve Švédsku 

vyplacené „dávky“ ze sociálního zabezpečení, jako jsou důchody, rodičovská, nemocenské 

příspěvky, aj. jsou zdaňovány, zatímco v České republice tyto příjmy nejsou zdaněny.  

     Pro srovnání jsou jednotlivé druhy daní v obou zemích zařazeny do skupin, jako jsou daně 

z práce, kapitálové daně a daně ze spotřeby. Do daní z práce se zařazují i příspěvky na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Mezi kapitálové daně je zařazena daň z příjmu 

právnických osob, která je v české legislativě, ve Švédsku se jedná o korporátní daň. 

Spotřební daně jsou DPH, energetické daně a daně ze spotřeby.  

    

    

Zdroj: vlastní zpracování                                Zdroj: vlastní zpracování 

     

     Z uvedených obrázků vyplývá, že podíl daně z práce je menší než 50 % v ČR, ve Švédsku 

je to 59 %. Výnosy daní z kapitálu jsou přibližně stejné. Vyšší procento je zjištěno u podílu 

daní ze spotřeby v České republice.  
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     Z následujícího grafického znázornění vyplývá, jaké druhy daní se podílejí na daňových 

příjmech v obou zemích.  

 

            Obr. 12: Rozdělení podílu daní podle skupin  

              

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.7 Souhrnná daňová sazba  

     Souhrnná daňová sazba (Misery Tax Index) se zvyšuje v obou sledovaných zemích, jak 

ukazuje Tab. 18. 

Tab. 18: Souhrnná daňová sazba v ČR a Švédsku v roce 2013 

Ukazatel Česká republika Švédsko 

Daň z příjmu fyzických osob placená u průměrné 

mzdy 

11,9 % 25,9 % 

Povinné pojistné placené zaměstnancem  11 % 7 % 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 % 31,42 % 

Sazba daně z příjmu právnických osob 19 % 22 % 

Základní sazba daně z přidané hodnoty 21 % 25 % 

Souhrnná daňová sazba v roce 2013 96,9 % 111,32 % 

Souhrnná daňová sazba v roce 2012 95,8 % 103,3 % 

Zdroj: Gola (2013), vlastní zpracování 

 

     Vypočtená souhrnná daňová sazba se zvýšila v České republice o 1,1 % ve srovnání 

s rokem 2012. Efektivní sazba daně u příjmu FO se výrazně nemění, protože hrubá mzda 
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setrvává v obou létech na částce nepatrně přesahující 25 000 Kč. Základní sazba DPH se 

zvýšila v roce 2013 z 20 % na 21 %. 

     Ve Švédsku je efektivní daňová sazba vysoká. Ve srovnání s ČR více než dvojnásobná. 

Nižší procento představuje povinné pojištění placené zaměstnavatelem, ale základní sazba 

DPH je vyšší než v ČR.  

    Obr. 13 ukazuje srovnání souhrnných daňových sazeb v roce 2012 a v roce 2013. 

 

            Obr. 13: Srovnání souhrnných daňových sazeb v ČR a Švédsku v roce 2012 a 2013 

                       

             Zdroj: vlastní zpracování 

     

4.3.8 Srovnání daňového zatížení  

     Pro srovnání daňového zatížení obou zemí byly stanoveny následující průměrné hrubé 

mzdy v roce 2013 (Tab. 19). 

Tab. 19: Průměrná hrubá mzda v roce 2013 

Průměrná hrubá mzda Česká republika Švédsko 

Minimální mzda 8 500 Kč 13 000 SEK 

Průměrná hrubá mzda  25 128 Kč 31 584 SEK 

Nejvyšší průměrná mzda  46 938 Kč 60 000 SEK 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Za minimální mzdu v ČR je považována mzda stanovená legislativou, ve Švédsku je 

nejmenší minimální mzda stanovená v kolektivní smlouvě. Průměrná hrubá mzda v roce 2013 

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

souhrnná daňová sazba

2012

souhrnná daňová sazba

2013

Česká republika

Švédsko



 

64 

v obou zemích byla určena z předběžných údajů statistických úřadů. Nejvyšší průměrná mzda 

v ČR je v oboru bankovních služeb. [17, 18] Ve Švédsku je nejvyšší hrubá mzda v oblasti 

těžby, ale v ČR nepatří mzdy v této oblasti k nejvyšším. Ke srovnání se Švédskem byla 

použita průměrná mzda v peněžnictví, která patří do skupiny nejvyšších mezd ve Švédsku. 

[28, 29, 30] Srovnání daňového zatížení bylo provedeno i při násobku jednotlivých mezd, a to  

0,67-1,33-1,67. K výpočtům byly použity vzorce 4.3 a 4.4. 

 

A. Výpočet daňového zatížení v České republice  

     V Tab. 20 jsou uvedeny výpočty daňového zatížení poplatníka s průměrnou měsíční 

mzdou a jejich násobků. Vychází se z roční hrubé mzdy bezdětného poplatníka a uplatnění 

slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 

 

Tab. 20: Výpočet daňového zatížení v ČR – průměrná hrubá mzda v roce 2013 

Ukazatel 0,67 

násobek 

průměrné 

mzdy 

Průměrná 

mzda 

1,33 

násobek 

průměrné 

mzdy 

1,67 

násobek 

průměrné 

mzdy 

Průměrná měsíční hrubá mzda 16 836 Kč 25 128 Kč 33 420 Kč 41 964 Kč 

Průměrná roční hrubá mzda 202 032 Kč 301 536 Kč 401 040 Kč 503 568 Kč 

Pojistné zaměstnance (11 %) 22 223 Kč 33 169 Kč 44 114 Kč 55 392 Kč 

Superhrubá mzda  270 723 Kč 404 058 Kč 537 394 Kč 674 781 Kč 

Základ daně (zaokrouhlený na 

sta Kč dolů) 

 

270 700 Kč 

 

404 000 Kč 

 

537 300 Kč 

 

674 700 Kč 

Daň (15 %) 40 605 Kč 60 600 Kč 80 595 Kč 101 205 Kč 

Sleva na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňová povinnost po slevě 15 765 Kč 35 760 Kč 55 755 Kč 76 365 Kč 

Efektivní sazba daně (4.3) 7,80 % 11,86 % 13,90 % 15,16 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 18,80 % 22,86 % 24,90 % 26,16 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

    Výpočty efektivní sazby daně ukazují, že daňové zatížení stoupá s násobkem průměrné 

hrubé mzdy.  

   

   Na Obr. 14 je znázorněn vývoj efektivní sazby daně průměrné mzdy a jejich násobků. 
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Obr. 14: Vývoj efektivní sazby daně průměrné hrubé mzdy v roce 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Stejný postup výpočtu byl zvolen i u minimální mzdy a nejvyšší mzdy a jejich násobků.  

Daňové zatížení je uvedeno v Tab. 21. 

 

Tab. 21: Výpočet daňového zatížení v ČR – minimální a nejvyšší hrubá mzda v roce 2013 

Ukazatel 0,67 násobek 

hrubé mzdy 

Hrubá mzda 1,33 násobek 

hrubé mzdy  

1,67 násobek 

hrubé mzdy 

Minimální hrubá mzda  5 695 Kč 8 500 Kč 11 305 Kč 14 195 Kč 

Efektivní sazba daně (4.3) 0 % 0 % 1,78 % 5,51 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 11 % 11 % 12,78 % 16,28 % 

Nejvyšší hrubá mzda 31 448 Kč 46 938 Kč 62 427 Kč 78 386 Kč 

Efektivní sazba daně (4.3) 13,54 % 15,69 % 16,78 % 17,46 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 24,54 % 26,69 % 27,78 % 28,46 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Grafické znázornění vývoje efektivní sazby daně je uvedeno na Obr. 15 a 16. V prvním 

případě se jedná o efektivní sazbu daně vypočtenou podle vzorce 4.3 (podíl daně a hrubé 

mzdy). Na Obr. 16 se jedná o podíl součtu daně a příspěvku zaměstnance na sociální a 

zdravotní pojištění v celkové výši 11 % a hrubé mzdy (vzorec 4.4). 
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           Obr. 15: Vývoj efektivní daňové sazby podle vzorce 4.3    

             

           Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Grafické znázornění ukazuje, že s vyšší mzdou roste i efektivní daňová sazba. V případě 

minimální mzdy a násobku 0,67 je tato sazba nulová.  

 

             Obr. 16: Vývoj efektivní daňové sazby podle vzorce 4.4. 

               

             Zdroj: vlastní zpracování 

     Grafické znázornění ukazuje, že efektivní daňová sazba, kde jsou započítány příspěvky na 

sociální a zdravotní pojištění vzroste na 11 % u nejnižší minimální mzdy a jejího násobku 
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     V České republice se sleva na dani pro poplatníka neposkytuje pracujícím důchodcům, 

kterým se zdaňuje příjem ze závislé činnosti. Přiznaný důchod se zdaňuje za podmínek, které 

jsou uvedeny v zákonu o dani z příjmu. Efektivní sazba daně u sledovaných příjmů je 

uvedena v Tab. 22. 

Tab. 22: Výpočet daňového zatížení v ČR–hrubá mzda pracujících důchodců v roce 2013 

Ukazatel Minimální hrubá 

mzda 

 

Průměrná hrubá 

mzda 

Nejvyšší hrubá 

mzda 

Průměrná měsíční hrubá mzda 8 500 Kč 25 128 Kč 46 938 Kč 

Průměrná roční hrubá mzda 102 000 Kč 301 536 Kč 563 256 Kč 

Pojistné zaměstnance (11 %) 11 220 Kč 33 169 Kč 61 958 Kč 

Superhrubá mzda  136 680 Kč 404 058 Kč 754 763 Kč 

Základ daně (zaokrouhlený na 

sta Kč dolů) 

 

136 600 Kč 

 

404 000 Kč 

 

754 700 Kč 

Daň (15 %) 20 502 Kč 60 600 Kč 113 205 Kč 

Sleva na dani 0 0 0 

Daňová povinnost  20 502 Kč 60 600 Kč 113 205 Kč 

Efektivní sazba daně (4.3) 20,1 % 20,1 % 20,1 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 31,1 % 31,1 % 31,1 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Výsledky uvedené v Tab. 22 a Obr. 17 ukazují, že efektivní daňová sazba je stejná u všech 

příjmů, a to ve výši 20,1 % a 31,1 %.  

             Obr. 17: Vývoj efektivní daňové sazby u příjmů pracujících důchodců v roce 2013 

               

              Zdroj: vlastní zpracování 
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B. Výpočet daňového zatížení ve Švédsku 

     V Tab. 23 jsou uvedeny výpočty daňového zatížení poplatníka s průměrnou měsíční 

mzdou a jejich násobků. Vychází se z roční hrubé mzdy bezdětného poplatníka, narozeného 

v roce 1970, který je členem církve. Dále uplatňuje v daňovém přiznání odečet příspěvků 

zaměstnance na sociální zabezpečení ve výši 100 % a slevu na poplatníka, který má příjem 

z pracovní činnosti. Výše slevy se odvíjí od příjmu poplatníka. Sazba místní daně byla určena 

ve výši 31,73 %, což je průměrná sazba daně v roce 2013. Stejný postup byl proveden u 

církevní daně (1,0 %) a pohřebního poplatku (0,22 %). Sazba státní daně je určena podle 

příjmových pásem ve výši 20 % a 25 %. Daňová povinnost je rozdílná u poplatníků do 26 let 

a nad 65 let. Stejně rozdílná je i podle místa bydliště poplatníka. [40] 

Tab. 23: Výpočet daňového zatížení ve Švédsku – průměrná hrubá mzda v roce 2013 

Ukazatel 0,67 

násobek 

průměrné 

mzdy 

Průměrná 

mzda 

1,33 

násobek 

průměrné 

mzdy 

1,67 

násobek 

průměrné 

mzdy 

Průměrná měsíční hrubá mzda 21 161 SEK 31 584 SEK 42 007 SEK 52 745 SEK 

Průměrná roční hrubá mzda 

(=dílčí základ daně) 

253 932 

SEK 

379 008 

SEK 

504 084 

SEK 

632 940 

Nezdanitelná část daně-odečet 22 800 SEK 13 100 SEK 13 100 SEK 13 100 SEK 

Základ daně (zaokrouhlený na 

sta SEK dolů) 

231 100 

SEK 

365 900 

SEK 

490 900 

SEK 

619 800 

SEK 

Státní daň (20%, 25%)  0 0  15 540 SEK 42 730 SEK 

Místní daň (31,73 %) 73 328 SEK 116 100 

SEK  

155 762 

SEK 

196 662 

SEK 

Církevní daň (1 %) 2 311 SEK 3 659 SEK 4 909 SEK 6 198 SEK 

Pohřební poplatek (0,22 %) 508 SEK 804 SEK 1 079 SEK 1 363 SEK 

Příspěvek zaměstnance na 

sociální zabezpečení (7 %)               

17 800 SEK 26 530 SEK 32 500 SEK 32 500 SEK 

Daň před slevou a odečtem 93 947 SEK 147 093 

SEK 

209 290 

SEK 

278 953 

SEK 

Odečet příspěvků zaměstnance  

na sociální zabezpečení (100 %) 

17 800 SEK 26 530 SEK 32 000 SEK 32 000 SEK 

Sleva na dani 17 399 SEK 22 219 SEK 22 219 SEK 22219 SEK 

Daňová povinnost  58 748 SEK 98 344 SEK 155 071 

SEK 

224 734 

SEK 

Efektivní sazba daně (4.3) 23,13 % 25,95 % 30,76 % 35,51 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 30,14 % 32,95 % 37,11 % 40,56 % 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

69 

     Na Obr. 17 je znázorněn vývoj efektivní daňové sazby u průměrné měsíční mzdy v roce 

2013. Obě efektivní daňové sazby narůstají podle výše násobku hrubých mezd.               

        Obr. 18: Vývoj efektivní daňové sazby u průměrné měsíční mzdy v roce 2013 

                       

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Stejný postup výpočtu je uplatněn i u nejnižší a nejvyšší hrubé mzdy a jejich násobků 

v roce 2013. 

Tab. 24: Výpočet daňového zatížení ve Švédsku–minimální a nejvyšší hrubá mzda  

               v roce 2013 

 

    Ukazatel 0,67 násobek 

průměrné 

mzdy 

Průměrná 

mzda 

1,33 násobek 

průměrné 

mzdy 

1,67 násobek 

průměrné 

mzdy 

Minimální hrubá mzda  8 710 SEK 13 000 SEK 17 290 SEK 21 710 SEK 

Efektivní sazba daně (4.3) 14,38 % 18,79 % 21,58 % 23,31 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 21,36 % 25,78 % 28,57 % 30,30 % 

Nejvyšší hrubá mzda 40 200 SEK 60 000 SEK 79 800 SEK 100 200 

SEK 

Efektivní sazba daně (4.3) 29,77 % 38,22 % 43,12 % 46,12 % 

Efektivní sazba daně (4.4) 36,41 % 42,68 % 46,46 % 48,78 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Grafické znázornění vývoje efektivní daňové sazby zpracované podle vzorce 4.3 a 4.4 je 

na Obr. 18 a 19. Zahrnuje tuto sazbu u nejnižší, průměrné a nejvyšší mzdy a jejich násobků, 
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které byly zjištěny v roce 2013. Nedochází ke skokovému nárůstu jednotlivých daňových 

sazeb ve sledovaném roce.  

            Obr. 18: Vývoj efektivní daňové sazby podle vzorce 4.3    

             

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

          Obr. 19: Vývoj efektivní daňové sazby podle vzorce 4.4    

           

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Ve Švédsku jsou rozdíly ve zdanění poplatníků mladších 26 let, poplatníků do 65 let a 

poplatníků nad 65 let. Důchody jsou příjmem, který se zdaňuje, stejně jako ostatní příjmy. 

Poplatníci mladší než je 26 let, mají nižší daně, stejně tak poplatníci starší 65 let. Všechny 

slevy, příjmová pásma, odečitatelné položky a nezdanitelné části daně jsou uvedeny 
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každoročně na stránkách daňové správy. Vývoj jednotlivých efektivních daňových sazeb je 

uveden v následující Tab. 25. 

Tab. 25: Efektivní daňová sazba podle věkových skupin poplatníků 

Ukazatel Hrubá mzda 

Věková skupina poplatníků 13 000 Sek 31 584 SEK 60 000 SEK 

<26 let 18,62 % 25,71 % 37,85 % 

26–65 let 18,79 % 25,95 % 38,22 % 

>65 let 7,76 % 20,99 % 35,57 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Grafické znázornění ukazuje (Obr. 20), že efektivní daňové sazby výpočtem podle vzorce 

4.3 (podíl daně a hrubé mzdy) se neliší významně mezi poplatníky mladších věkových skupin.  

Obr. 20: Efektivní daňová sazba podle věkových skupin a hrubých mezd v roce 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Výrazně nízká efektivní sazba daně je u nejnižšího příjmu 13 000 SEK u poplatníků 

starších 65 let.  

 

     C. Srovnání efektivní daňové sazby ČR a Švédska      

     V každé zemi byly stanoveny nejnižší, průměrné a nejvyšší hrubé mzdy v národních 

měnách. V České republice je efektivní daňová sazba při dané hrubé mzdě stejná, bez ohledu 

na rok narození poplatníka nebo ve kterém městě nebo obci bydlí. Ve Švédsku tento rozdíl 
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existuje, jak podle místa bydliště, roku narození poplatníka, včetně, zda je členem církve nebo 

není.  

     Na Obr. 21 je graficky znázorněn vývoj efektivní daňové sazby (daň/hrubá roční mzda)   

             Obr. 21: Vývoj efektivní daňové sazby v ČR a Švédsku (vzorec 4.3) 

               

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

     V České republice ovlivňuje výši daně a tím i efektivní daňovou sazbu sleva na poplatníka. 

U nízkých příjmů, jako je např. minimální mzda, se daň neplatí vůbec, takže tato sazba je 

nulová. S narůstající hrubou mzdou roste i efektivní sazba daně. Na Obr. 21 je vidět skok 

z nulové sazby na 11,86 % u průměrné mzdy, která je téměř trojnásobně vyšší, než je 

minimální mzda. Z předchozích grafických znázornění (Obr. 14 až 16) se ukazuje, že zvýšení 

je plynulé o 2 až 5 % u každé hrubé mzdy. 

     Efektivní daňovou sazbu ve Švédsku ovlivnila u sledovaných hrubých mezd sleva na 

poplatníka a odečet příspěvku na sociální zabezpečení. Vývoj efektivní daňové sazby je 

rovněž plynulý, zvýšení je obdobné jako v případě České republiky.  

     Pokud při výpočtu efektní daňové sazby se použije součet daně a příspěvku na sociální 

zabezpečení k hrubé mzdě, tak vývoj této sazby je jiný. (Obr. 22) 
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Obr. 22: Vývoj efektivní daňové sazby v ČR a Švédsku (vzorec 4.4) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

     V České republice je 11 % efektivní daňová sazba u minimální mzdy. Poplatník platí ze 

své hrubé mzdy příspěvky na sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %), které si nelze 

odečíst. Ve Švédsku si příspěvky na sociální zabezpečení může poplatník odečíst z daně. 

Zdravotní pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel.  

     Daňové zatížení je vyšší ve Švédsku.  

 

4.3.9 Implicitní sazba daně z práce 

     Implicitní sazba daně z práce v České republice v roce 2013 je následující (Tab. 26): 

Tab. 26: Implicitní sazba daně z práce v České republice 

Hrubá mzda 0,67 násobek 

hrubé mzdy 

Hrubá mzda 1,33 násobek 

hrubé mzdy 

1,67 násobek 

hrubé mzdy 

8 500 Kč 33,60 % 33,58 % 34,97 % 37,77 % 

25 128 Kč 39,47 % 42,45 % 43,97 % 44,92 % 

46 938 Kč 43,69 % 45,29 % 46,12 % 46,62 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

      

     Jak ukazují výsledky v Tab. 26 a Obr. 23, celkové daňové zatížení, které zahrnuje daň 

z příjmu fyzické osoby a veškeré příspěvky na sociální zabezpečení, které platí zaměstnanec a 

zaměstnavatel, je vysoké. Jedná se o náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Se zvyšující se 
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mzdou se zvyšují i náklady zaměstnavatele. U průměrné hrubé mzdy jsou tyto náklady vyšší 

než 40 %. 

 

Obr. 23: Vývoj implicitní sazby daně z práce v České republice 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

     Implicitní sazba daně z práce ve Švédsku je následující (Tab. 27): 

 

Tab. 27: Implicitní sazba daně z práce ve Švédsku  

Hrubá mzda 0,67 násobek 

hrubé mzdy 

Hrubá mzda 1,33 násobek 

hrubé mzdy 

1,67 násobek 

hrubé mzdy 

13 000 SEK 33,90 % 37,01 % 38,95 % 40,17 % 

31 584 SEK 40,04 % 42,02 % 45,58 % 49,13 % 

60 000 SEK 44,84 % 51,17 % 54,84 % 57,11 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Výsledky ukazují, že celkové daňové zatížení ve Švédsku je vysoké, zvláště u příjmů nad  

50 000 SEK, kdy náklady zaměstnavatele na zaměstnance jsou vyšší než 50 %.  

Vývoj této sazby daně je znázorněn na Obr. 24.  

Obr. 24: Vývoj implicitní sazby daně z práce ve Švédsku   

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.10  Progresivita osobní důchodové daně 

     Při výpočtu se vychází z daňové povinnosti a průměrné hrubé mzdy v roce 2013 a jejich 

násobků 1,33 a 1,67 v národních měnách. Byly stanoveny ukazatelé progresivity, a to, 

progresivita průměrné sazby (PAR), progresivita daňové povinnosti (PTO) a progresivita 

příjmu po zdanění (PEAT). Hrubý důchod je označen jako Y a vypočtená daňová povinnost 

jako T. 

     Výpočty měření intervalové progresivity u průměrné mzdy v  České republice jsou 

uvedeny v Tab. 28.  

 

Tab. 28: Měření intervalové progresivity u průměrné hrubé mzdy v České republice 

Ukazatel 

(v Kč) 

Průměrná hrubá mzda 1,33 násobek 

průměrné hrubé mzdy 

1,67 násobek 

průměrné hrubé mzdy 

Y 25 128 33 420  41 964 

T 2 985 4 650  6 375 

PAR                                \/                                \/ 
                                 2,4 . 10

-6
                         1,5 . 10

-6
           

  

PTO                                \/                                \/ 
                                1,69                               1,45            

PEAT                                \/                                \/ 
                                    0,91                                0,93                                 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Výpočty ukazují, že ukazatel PAR >0, PTO>1 a PEAT<0, jedná se o daň progresivní. 

V ČR je zavedena sice jednotná sazba daně 15 %, ale výpočty ukazují, že se jedná o 

progresivní daň.  

     Stejný postup je i u měření intervalové progresivity průměrné mzdy ve Švédsku (Tab. 29).  

Tab. 29: Měření intervalové progresivity u průměrné hrubé mzdy ve Švédsku 

Ukazatel 

(v SEK) 

Průměrná hrubá mzda 1,33 násobek 

průměrné hrubé mzdy 

1,67 násobek 

průměrné hrubé mzdy 

Y 31 584 42 007 52 745 

T 7 516 11 965 17 484 

PAR                                \/                                \/ 
                                  4,5 . 10

-6
                         4,2 . 10

-6
           

  

PTO                                \/                                \/ 
                              1,79                                1,80            

PEAT                                \/                                \/ 
                                    0,75                               0,58                                 

Zdroj: vlastní zpracování 
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     Výpočty ukazují, že ukazatel PAR>0, PTO>1 a PEAT<0, jedná se o daň progresivní.  

4.3.11  Srovnání čistých mezd 

     V Tab. 30 je uveden podíl čisté mzdy na průměrné hrubé mzdě a v jejich násobcích 0,67 až 

1,67. Jedná se o skutečný příjem, který poplatník dostává měsíčně na svůj účet [22]. 

 

Tab. 30: Srovnání čistých mezd 

 

Stát 

Násobky 

průměrné hrubé 

mzdy 

Průměrná hrubá 

mzda 

Čistá mzda Podíl čisté mzdy 

k hrubé mzdě 

 

Česká 

republika 

0,67 16 836 Kč 13 664 Kč 81,16 % 

1 25 128 Kč 19 378 Kč 77,12 % 

1,33 33 420 Kč 25 093 Kč 75,08 % 

1,67 41 964 Kč 30 972 Kč 73,81 % 

 

Švédsko 

0,67 21 161 SEK 16 674 SEK 78,80 % 

1 31 584 SEK 24 088 SEK 76,27 % 

1,33  42 007 SEK 30 042 SEK 71,52 % 

1,67 52 745 SEK 35 261 SEK 66,85 % 

 Zdroj: Koláčková (2011), vlastní zpracování 

     Z výpočtů uvedených v Tab. 30 a na Obr. 25 se ukazuje, že nejvyšší čistou mzdu obdrží 

poplatník s 0,67 násobkem průměrné hrubé mzdy, v ČR ve výši 81,16 % a ve Švédsku 

v 78,80 %. S narůstajícím násobkem hrubé mzdy klesá procentní podíl čisté mzdy na hrubé 

mzdě, zvláště ve Švédsku, kde se zvyšuje daň o státní daň.  

   Obr. 25: Srovnání čistých mezd 

    

   Zdroj: vlastní zpracování       
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4.3.12  Zdanění příjmů z podnikání fyzické osoby 

     V obou zemích podléhají daňové povinnosti příjmy z podnikání a z jiné samostatně 

výdělečné činnosti, tak jak je uvedeno v legislativě ČR a Švédska v zákonech o dani z příjmu.  

Rozdíly jsou v evidenci příjmů a výdajů, pohledávek, odpisů hmotného a nehmotného 

majetku. Ve Švédsku je povinné účetnictví, v České republice se jedná o účetnictví, daňovou 

evidenci nebo vedení příjmů a výdajů pro paušální odpočet. Výše daňového paušálu za 

zdaňovací období je podle typu činnosti (Tab. 31). 

Tab. 31:  Výše daňového paušálu v roce 2013–2014 

Typ činnosti Česká republika Švédsko 

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 80 % X 

Řemesla 80 % X 

Ostatní živnosti 60 % X 

Autorská tvorba, svobodná povolání 40 % 

(do příjmu 2 mil. Kč) 

X 

Zdroj: ZDPFO (2013, 2014), vlastní zpracování 

     Základ daně představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Mezi daňově uznatelné a neuznatelné 

výdaje patří v obou zemích položky, které jsou uvedeny v Tab. 32.          

Tab. 32: Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje 

Daňově uznatelné výdaje 

 

Daňově neuznatelné výdaje 

Nákup materiálu a zboží Příspěvky na sociální zabezpečení vlastní 

Provozní náklady Příspěvky na zdravotní pojištění vlastní 

 (jen ČR) 

Mzdy a pojistné zaměstnanců placené 

zaměstnavatelem 

Výdaje na reprezentaci 

Nájemné Osobní spotřeba 

Odpisy DHM Nesmluvní pokuty a penále  

Smluvní pokuty a penále Daň z příjmu 

Silniční daň Odvod DPH 

Výdaje na pracovní cesty Dary a benefity pro zaměstnance (omezeně) 

Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom Technické zhodnocení 

Zdroj: vlastní zpracování 

      

     Příspěvky na sociální pojištění jsou v České republice ve výši 29,20 % a minimální záloha 

na zdravotní pojištění OSVČ je 1 748 Kč pro rok 2013. Ve Švédsku příspěvek na sociální 

zabezpečení ve výši 28,97 % obsahuje i zdravotní pojištění (4,4 %).  
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Tab. 33: Sociální a zdravotní pojištění v roce 2013 

Příspěvky Česká republika Švédsko 

Sociální zabezpečení 29,20 % 28,97 % 

Zdravotní pojištění 1 748 Kč X 

Celkem 29,2 % + 1748 Kč 28,97 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Postup výpočtu daňové povinnosti je v podstatě stejný, jak je uveden v Tab. 9 pro Českou 

republiku a v Tab. 10 pro Švédsko. Při uplatnění výdajových paušálů (ČR) nelze uplatnit 

slevu na dítě a manželku. Jedinou slevu, kterou poplatník může uplatnit, je sleva na 

poplatníka.   

 

4.4 Doporučení pro daňový systém České republiky 

     Daňová soustava České republiky a Švédského království se neliší v tom, že mají stejné 

druhy vybíraných daní, a to přímé a nepřímé daně. Všechny daně jsou upraveny legislativou. 

Rozdíly jsou v předmětu daně z příjmu fyzických osob, nezdanitelných a osvobozených částí 

daně, sazbách daně, správě daní, způsobu výpočtu čisté mzdy, výši příspěvků na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění.  

     Švédský daňový systém je složitý. U daní z příjmu se odvádí místní daně s různými 

sazbami podle místa bydliště a státní daně podle příjmů přesahující hranice určených pásem. 

Každým rokem je stanovena výše sazby místní daně, včetně církevní daně a poplatku na 

pohřeb. Sazba státní daně je neměnná. Tento systém je funkční, stabilní a průhledný. Morálka 

švédských občanů v placení daní je vysoká. Není myslitelné, že by někdo neplatil daně.          

     Systému České republiky chybí stabilita, průhlednost, spravedlnost. Změny v daňových 

zákonech jsou příliš časté. V zákoně o dani z příjmu je příliš mnoho výjimek, které byly 

přijaty i pod určitým tlakem nejrůznějších zájmových skupin. Zdanění práce je vysoké, stejně 

tak příspěvky zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění. V České republice se 

nepovažuje neplacení daní za odsouzeníhodný čin. Občané vidí enormní rozsah korupce, 

úniky firem a fyzických osob do daňových rájů, neschopnost státu vybrat daně. 

     Ve Švédsku je zaveden daňový účet, na kterém jsou vedeny všechny příjmy poplatníka. 

V ČR by to byla velmi zajímavá inovace. Určitě ale nehrozí, že budou zdaněny všechny 

příjmy, včetně důchodů a sociálních dávek.  
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     V ČR je zavedený odvod daní do státního rozpočtu a pak jeho rozpočtové rozdělení do 

obcí a krajů.  

     Ve Švédsku došlo k odluce církve od státu a byla zavedena církevní daň. V České 

republice v rámci zákona o církevních restitucích dojde k ekonomickému vyrovnání státu 

s církvemi a postupnému snížení příspěvků na činnost církví a úhradám mezd církevním 

hodnostářům ze strany státu. Církevní daň nebo jiná forma příspěvku na činnost církví ze 

strany věřících poplatníků pravděpodobně nebude v České republice zavedena ani po odluce 

církve a státu.  

     Pohřební poplatek je potřebný, vzhledem k tomu, že náklady na pohřební služby se 

zvyšují. Narůstá počet pohřbů bez obřadu nebo v případě úmrtí bezdomovců nebo 

nízkopříjmových osob, musí náklady nést příslušná obec. Otázkou je, jak by se platil tento 

příspěvek v případě pobírání sociálních dávek.  

     Zavedení zdanění superhrubé mzdy sazbou 15 % přineslo vyšší daně, zatímco po 

zvažovaném zrušení této mzdy od roku 2015 budou daně nižší. Výpadek se bude řešit 

zavedením buď jednotné sazby 19 % nebo zavedením nejméně 2 dalších sazeb. Pokud bude 

snížen příspěvek zaměstnavatele o plánované 2 %, mohlo by to snížit zdanění práce.  

     Snížení počtu odečitatelných položek by mohlo přinést vyšší výnos daně. Pokud by mohl 

poplatník uplatnit odečet nákladů na dojíždění, znamenalo by to, že lidé by byli ochotni jezdit 

do zaměstnání i do vzdálenějších míst.  

Návrh na daňový systém České republiky v oblasti osobních důchodových daní 

 daňový účet poplatníka 

 progresivní zdanění mezd dalšími sazbami (nejméně další 2) 

 snížení odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění 

 omezit počet odečitatelných částí  

 přidat odečitatelné položky náklady na dopravu a příspěvky na sociální zabezpečení 

 zachovat slevy na dani. 
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5 Závěr 

     Daň z příjmu je přímá daň placená daňovými poplatníky ze závislé činnosti, podnikání a 

dalších příjmů podléhají této dani. Výnosy této daně jsou významnou částí příjmů veřejných 

rozpočtů. 

     Cílem diplomové práce bylo porovnání daňových systémů České republiky a Švédského 

království se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. 

     Porovnání podle předmětu daně ukazuje, že ve Švédsku jsou zdaňovány veškeré příjmy, 

včetně důchodů, nemocenských a některých sociálních dávek. V ČR se daní důchody, pokud 

přesahují zákonem stanovenou částku v kalendářním roce.  

     V ČR je jedna sazba daně (15 %), v období let 2013–2015 zaplatí poplatník ještě solidární 

zvýšení daně ve výši 7 % z hrubých příjmů převyšující 48násobek průměrné měsíční mzdy. 

Ve Švédsku jsou 3 sazby daně, z toho jedna sazba pro místní daň (28–35 %), kterou zaplatí 

všichni poplatníci a 2 sazby pro státní daň (20 %, 25 %) u stanovených příjmových pásem.  

     Rozdíly jsou i ve stanovení základu daně a daňové povinnosti, kde se v ČR vychází ze 

superhrubé mzdy při zdanění příjmů ze zaměstnání, podnikání a jsou uplatňovány 

odečitatelné části daně a slevy na dani. Další kategorie superhrubou mzdu nemají.  

     Ve Švédsku nejsou zavedeny slevy na dítě, manželku, invaliditu, apod. Celková daňová 

povinnost českých občanů je oproti Švédsku výrazně nižší.  

     Daňová kvóta, jako ukazatel srovnání daňového zatížení, je vyšší ve Švédsku, kde ale 

dochází k postupnému snižování z 44,7 % (2012) až k 44,4 % (předpoklad 2014, 2013–44,5 

%). V České republice  je trend opačný, dochází k postupnému nárůstu (2012–35 %, 2013–

35,5 %, 2014–35,7 %). 

     Daňový mix obou zemí se liší v tom, že v ČR je zřejmý vyšší podíl nepřímých daní, který 

dosahuje 40 %, zatímco ve Švédsku tento procentní podíl představují daně přímé. V ČR stát 

vychází z toho, že zvyšování daní z příjmů vyvolává negativní reakce a nedají se snadno 

prosadit. Zvyšování spotřebních daní a daně z přidané hodnoty je daleko lépe přijímané. 

Sazby těchto daní nesmí být příliš vysoké, protože potom výnos daní není takový, jak byl 

plánovaný předpoklad. 

     Pro srovnání daňového zatížení v obou zemích byla zvolena modelová situace bezdětného 

poplatníka, který uplatňuje základní odpočty a slevy na dani. Výše průměrných příjmů byly 

převzaty ze statistických údajů a částky jsou uvedeny v národních měnách. V ČR byla výše 

minimální mzdy stanovena legislativou, ve Švédsku se vychází z dohod zaměstnaneckých a 

zaměstnavatelských unií a svazů. 
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     Daňové zatížení poplatníka obou zemí stoupá s rostoucí výši mzdy. Ve Švédsku je 

efektivní daňová sazba vyšší než v ČR, kde nejsou rozdíly u poplatníka podle věku, bydliště 

nebo příslušnosti k církvi. Rozdíly jsou zaznamenány u pracujících důchodců, kdy v ČR byla 

zrušena sleva na poplatníka, zatímco ve Švédsku pro tuto kategorii poplatníků je určena řada 

slev a zvýšena příjmová pásma pro státní daň. Významné je to, že důchod je zdaňovaný 

příjem, ale v ČR je osvobozen od daně. Efektivní daňovou sazbu ovlivňuje v ČR sleva na 

poplatníka, kdy u nízkých příjmů do 10 290 Kč se daň neplatí vůbec a sazba daně je nulová. 

Ve Švédsku ovlivňuje výši daně sleva na poplatníka a odečet příspěvku na sociální 

zabezpečení. 

     Implicitní sazba daně z práce ukázala, že v obou zemích je celkové daňové zatížení 

vysoké, ve Švédsku se pohybuje od 34–57 %, v ČR od 32–47 %. Náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance se zvyšují s rostoucí mzdou zaměstnance. 

     I když se mluví o tom, že v ČR je lineární sazba daně ve výši 15 % ze všech příjmů, 

výpočty prokázaly u průměrné hrubé mzdy a jejich násobků v roce 2013, že se jedná o 

progresivní daň. 

     Srovnání čistých mezd ukázalo, že podíl čisté mzdy k hrubé mzdě je 81 % z příjmu 16 836 

Kč (ČR) a 78,80 % z příjmu 21 161 SEK (Švédsko). S narůstajícím násobkem hrubé mzdy 

klesá procentní podíl, ve Švédsku je ovlivněn i nárůstem státní daně.  

     Osoby samostatně výdělečně činné v ČR při stanovení základu daně mohou uplatnit 

výdajové paušály ve výši 30–80 % za stanovených podmínek nebo mohou odečíst prokázané 

náklady. Ve Švédsku se vychází z údajů v účetnictví. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje 

jsou přibližně stejné v obou státech (nákup zboží, odpisy, ztráty, dary, vlastní příspěvky na 

sociální zabezpečení, apod.). 

     Daňový systém Švédska by mohl být inspirací pro český systém především v zavedení 

daňového účtu pro každého poplatníka, který by obsahoval všechny reálné příjmy 

v kalendářním roce. S tím souvisí i administrativní zátěž poplatníka při vyplňování daňového 

přiznání. Omezení nejrůznějších odečitatelných částí základu daně a příjmů osvobozených od 

daně by zjednodušilo výpočet základu daně. Přidání odečitatelných položek, jako jsou 

náklady na dopravu a příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnance v určené výši, by mohlo 

být zajímavou inovací.  
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Seznam zkratek 

CZK  česká koruna 

ČR     Česká republika 

ČSSZ                         Česká správa sociálního zabezpečení 

DDS  den daňové svobody 

DPH    daň z přidané hodnoty 

EBRD   Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ETR    efektivní sazba daně 

EU     Evropská unie 

FO     fyzická osoba 

GDP    Gross Domestic Product 

HDP    hrubý domácí produkt 

IBRD   Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (= Světová banka) 

MMF    Mezinárodní měnový fond 

NATO   Severoatlantická aliance 

OBSE   Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN    Organizace spojených národů 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

PAR    progresivita průměrné sazby 

PEAT  progresivita příjmu po zdanění 

PO    právnická osoba 

PTO    progresivita daňové povinnosti 

SEK    švédská koruna 

WTO    Světová obchodní ordinace 

ZDP              zákon o dani z příjmů 

ZDPFO            zákon o dani příjmu fyzických osob 
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