
Anotace 

Osobní důchodová daň je dnes součástí daňových soustav většiny vyspělých 

moderních států a daňové příjmy, mimo jiné i z osobní důchodové daně, tvoří hlavní zdroje 

veřejných rozpočtů. Po zavedení lineární sazby daně z příjmů fyzických osob v České 

republice se stalo téma zdaňování osobních důchodů u nás ještě aktuálnějším a 

diskutovanějším. Cílem této práce bylo analyzovat způsob zdanění osobních příjmů v České 

republice a ve vybraných zemích, srovnat pomocí vlastní komparace konstrukci, výnosnost a 

daňové zatížení jednotlivých osobních důchodových daní se zaměřením na zdanění příjmů ze 

závislé činnosti. Pro srovnání byly vybrány způsoby zdanění osobních příjmů v České 

republice, na Slovensku a v Irsku. V České republice a na Slovensku je uplatňována lineární 

sazba daně, kdežto v Irsku, stejně jako ve většině zemích západní Evropy je uplatňováno více 

daňových pásem, konkrétně dvě daňová pásma. Všechny tři srovnávané země jsou členy 

Evropské unie, kde patří k zemím s nižším daňovým zatížením.  

 

Annotation 

Person income tax is today part of the tax system in the majority of well developed 

modern countries. Tax income, and beside others also from the person revenue tax, represents 

a major source of  public budgets. After introducing the linear rate of the person income tax in 

the Czech Republic the issue of taxing  the personal pensions became even more current and 

debated. The main aim of this thesis was to analyze the contemporary way of taxing the 

person incomes in the Czech Republic and in selected countries and to compare the 

construction, productivity and tax burden of the person income tax in the selected countries 

targeting mainly the income tax. For comparison the Czech Republic, Slovakia and Ireland 

were chosen to represent the ways of personal income taxing. In the Czech Republic and 

Slovakia the linear tax rate is used, while in Ireland like in the majority of the West European 

countries, more (two) tax brackets are in use. All three compared countries are EC members 

where they belong among the countries with lower tax burden.   
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