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1. Úvod 

 Dane, daňový systém, harmonizácia. Asi kaţdý človek si pod týmito pojmami niečo 

predstaví. Všetci, ktorí v ţivote pracovali alebo budú pracovať, musia štátu odviesť zo svojej 

pláce určitú čiastku. Súčasťou tejto čiastky je aj daň alebo daňová povinnosť. Daň sa odvádza 

ale aj z iných oblastí ako sú napr. zisk spoločností, predaj majetku, tovarov, sluţieb, dovoz, 

vývoz, bývanie a iné. Súhrn všetkých daní je súčasťou daňového systému. Daňový systém by 

mal byť čo najtransparentnejší, aby bolo zabezpečené, ţe daň bude zaplatená včas, na 

správnom mieste, v správnej výške a aby boli v čo najväčšej moţnej miere obmedzené daňové 

úniky. K tomuto stavu sa snaţí dopomôcť aj Európska únia, ktorá sa snaţí priblíţiť jednotlivé 

daňové systémy čo najviac k sebe. Proces pribliţovania sa nazýva aj harmonizácia. Európska 

únia sa samozrejme nesnaţí len o harmonizáciu daní, ale aj ostatných oblastí. Je to však veľmi 

náročný proces, ktorý má svojich odporcov aj podporovateľov. Na jednej strane je 

harmonizácia potrebná z hľadiska zjednodušenia administratívy či jednotnosti trhu, na druhej 

strane si však štáty nechcú nechať zasahovať do svojej suverenity. Tým pádom sa proces 

harmonizácie značne spomaľuje.  

 Cieľom tejto bakalárskej práce je stručne charakterizovať harmonizačný proces a 

daňové systémy troch krajín Európskej únie, konkrétne Českej republiky, Slovenska 

a Rakúska, následne ich porovnať z niekoľkých pohľadov, priniesť ucelený prehľad 

základných parametrov daňových systémov týchto troch krajín a poukázať na podobnosti 

a odlišnosti v tejto oblasti. 

 Práca sa dá rozdeliť do troch častí. Prvá časť je venovaná Českej daňovej sústave, 

funkciám daní, členeniu daní a konkrétnym daniam. V ďalšej časti je popísaná harmonizácia 

daní a následne stručne rozobrané daňové systémy Slovenska a Rakúska. V poslednej veľkej 

kapitole sú porovnané jednotlivé štáty z pohľadu daní z príjmov, dane z pridanej hodnoty, 

daní ako súčasti štátneho rozpočtu a vplyvu daní na mzdu. 

 V bakalárskej práci sú vyuţité predovšetkým metódy komparácie, analýzy, abstrakcie, 

analógie a dedukcie. Práca je vypracovaná na základe literatúry, internetových príspevkov, 

odborných časopisov a zákonov platných a dostupných do apríla 2012.  
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2. Charakteristika daňovej sústavy Českej republiky 

 Daňová sústava predstavuje súhrn daní vyberaných na území daného štátu. Súčasná 

daňová sústava Českej republiky bola zavedená po rozpade Československej republiky dňa 

1.1.1993. História daňových systémov siaha ešte do doby staroveku. Dane boli vţdy 

predmetom diskusie ekonómov, politikov, filozofov, ale aj obyčajných ľudí a podstata daní sa 

intenzívnejšie rozvinula v starovekom Ríme. Spočiatku slúţili len pre potreby panovníka na 

financovanie spoločenských udalostí, neskôr patrili k druhoradým a nepravidelným zdrojom 

a v období feudalizmu sa dane stali pravidelným a pevným príjmom do rozpočtu. 

2.1 Dane a ich funkcia  

 Daň je povinná, nenávratná, zákonom určená platba do verejného rozpočtu, ktorá je 

neúčelová a neekvivalentná (Kubátová, 2010). Neúčelovosťou dane sa rozumie skutočnosť, 

ţe konkrétna daň nemá za účel financovať konkrétny projekt, ale sa stáva súčasťou rozpočtu. 

Neekvivalentnosť dane znamená pre poplatníka, ţe nemá nárok na protihodnotu vo výške 

zodpovedajúcej jeho platbe. Platenie dane môţe byť pravidelné
1
 alebo nepravidelné, kedy sa 

daň vyberá za určitých okolností
2
.  

 Daň patrí medzi fiškálne nástroje politiky vlády. Ako tento fiškálny nástroj plní 3 

základné funkcie:  

 alokačná,  

 distribučná, 

 stabilizačná (ZOVP, 2011). 

2.1.1 Alokačná funkcia  

 Týka sa problému umiestňovania daní vzhľadom na ich zdroj. Snaţí sa o efektívne 

zabezpečenie finančných prostriedkov do verejných rozpočtov tak, aby neboli narušené 

princípy trhovej ekonomiky. Je to z toho dôvodu, ţe na niektorých trhoch trţný mechanizmus 

často zlyháva. 

                                                 
1
 Napr. kaţdoročné platenie dane z príjmu 

2
 Napr. daň pri prevode nehnuteľnosti 
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 2.1.2 Distribučná funkcia 

 Je spojená s celkovým procesom rozdeľovania HDP či majetku. Ide o nevyhnutnosť 

zabezpečiť potrebné príjmy do verejných rozpočtov, ale zároveň aj o spravodlivé 

rozdeľovanie príjmov a majetku do jednotlivých sektorov.  

 2.1.3 Stabilizačná funkcia 

 Premieta sa v zaisťovaní základných cieľov hospodárskej politiky – vo vysokej miere 

zamestnanosti, stabilite cenovej hladiny, v ekonomickom raste a vyrovnanosti platobnej 

bilancie. Cieľom stabilizačnej funkcie je koncipovať daňovú a fiškálnu politiku tak, aby 

vhodne pôsobili na ciele stabilizačnej politiky.  

2.2 Členenie daní 

 Existuje viacero hľadísk a kritérií, podľa ktorých sa dajú dane rozdeliť: 

1. Podľa pouţitej sadzby: 

a. Progresívna daň 

b. Proporcionálna daň 

c. Regresívna daň 

2. Podľa predmetu dane: 

a. Dôchodkové – daň z príjmov 

b. Dane zo spotreby – DPH + spotrebné dane 

c. Majetkové dane – pozemok, stavba, byt 

3. Podľa spôsobu vyberania 

a. Pravidelná daň 

b. Nepravidelná daň 

4. Podľa oprávneného subjektu dane 

a. Štátna daň 

b. Miestna daň 

5. Podľa daňového zaťaţenia 

a. Priama 

b. Nepriama 

6. Podľa určenia dane 

a. Všeobecná  

b. Účelová  
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Okrem uvedených členení existujú ešte ďalšie moţnosti rozdelenia daní podľa rôznych 

kritérií, napr. podľa časového rozlíšenia, podľa osoby správcu dane, atď. Najpouţívanejším 

delením je delenie daní na priame a nepriame. Podľa tohto členenia sa rozdeľujú aj dane 

v ČR. Podrobnejšie členenie týchto dvoch skupín je znázornené v nasledujúcej schéme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2.1: Rozdelenie daní v ČR (vlastné spracovanie) 
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2.3 Priame dane 

 Priame dane sa týkajú priamo príslušného poplatníka, ktorému vzniká daňová 

povinnosť. Patria sem dane z príjmov a majetkové dane. 

 2.3.1 Daň z príjmov fyzických osôb 

 Daň z príjmu fyzických osôb je upravená pomocou Zákona č. 586/1992 Zb., o daniach 

z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej označený len §).  

 Pri určovaní daňovej povinnosti je dôleţité určiť, či je daná FO daňovým rezidentom 

alebo daňovým nerezidentom Českej republiky. Daňovým rezidentom ČR je FO, ktorá má na 

území ČR bydlisko alebo sa tu obvykle zdrţuje. Poplatníci obvykle sa zdrţujúci na území ČR 

musia stráviť v ČR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, pričom sa započítava 

kaţdý začatý deň pobytu. Daňovým rezidentom sa daňová povinnosť vzťahuje na príjmy
3
 

plynúce zo zdrojov na území ČR, ale aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Daňovým 

nerezidentom je osoba, ktorá sa na území ČR zdrţuje menej ako 183 dní a ich daňová 

povinnosť sa týka iba príjmov plynúcich zo zdrojov na území ČR.  

 O predmete dane z príjmov fyzických osôb pojednáva §3. Predmetom dane z príjmu 

FO sú:  

 Príjmy zo závislej činnosti a funkčných pôţitkov, 

 Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, 

 Príjmy z kapitálového majetku, 

 Príjmy z prenájmu, 

 Ostatné príjmy. 

 Príjmami zo závislej činnosti sa rozumejú predovšetkým príjmy, ktoré vyplývajú zo 

vzťahu zamestnávateľ  zamestnanec. Tieto osoby sú v pracovnoprávnom, sluţobnom, 

členskom alebo obdobnom pomere. Zamestnanec (poplatník) pritom musí dbať na príkazy 

zamestnávateľa (platiteľ). Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za prácu členov 

druţstiev, spoločníkov a jednateľov s.r.o. a komanditistov komanditných spoločností či 

odmeny členov štatutárnych orgánov. Funkčné pôžitky sú platy súvisiace so súčasným alebo 

minulým výkonom funkcie predstaviteľov štátnej moci a odmeny za výkon funkcie 

                                                 
3
 Príjem = príjem peňaţný aj nepeňaţný dosiahnutý aj zmenou 
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v orgánoch územnej samosprávy, štátnych orgánoch, v občianskych a záujmových 

zdruţeniach alebo komorách.  

 Príjmami z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti sa rozumejú príjmy 

z poľnohospodárskej výroby, z lesného a vodného hospodárstva, zo ţivnosti, z uţívania alebo 

poskytovania autorských alebo vlastníckych práv, znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov 

kolektívnych sporov a zmlúv, insolvenčných správcov alebo príjmy z prenájmu majetku 

zahrnutého v obchodnom majetku. Pokiaľ poplatník neuplatní výdavky preukázateľne 

vynaloţené na dosiahnutie, zaistenie alebo udrţanie príjmov, môţe uplatniť výdavky 

percentom z príjmu. Percento, ktoré môţe uplatniť, závisí od činnosti, ktorú vykonáva a môţe 

byť vo výške:   

 80% z príjmov z poľnohospodárskej výroby, z lesného a vodného hospodárstva 

a z remeselných ţivností,  

 60% z príjmov zo ţivnosti okrem remeselných, 

 40% z príjmov z iného podnikania podľa zvláštnych predpisov alebo z príjmov 

z inej samostatne zárobkovej činnosti, 

 30% z príjmov z prenájmu majetku zahrnutého v obchodnom majetku. 

 Príjmami z kapitálového majetku sa rozumejú hlavne podiely na zisku, úroky, výhry, 

výnosy z vkladov atď.  

 Príjmami z prenájmu sa rozumejú príjmy z prenájmu nehnuteľností alebo bytov 

a príjmy z prenájmu hnuteľných vecí s výnimkou príleţitostného prenájmu. Pokiaľ poplatník 

neuplatní výdavky preukázateľne vynaloţené na dosiahnutie, zaistenie alebo udrţanie 

príjmov, môţe uplatniť výdavky vo výške 30% z príjmu. 

 Ostatnými príjmami sa rozumejú príjmy, pri ktorých dochádza k zvýšeniu majetku, 

pokiaľ nejde o príjmy, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedených skupinách. Medzi ostatné 

príjmy patria napr. príjmy z príleţitostných činností a z príleţitostného prenájmu hnuteľností, 

príjmy z prevodu účasti na s.r.o. a iné.  

 §3 okrem príjmov, ktoré sú predmetom dane, pojednáva aj o príjmoch, ktoré 

predmetom dane nie sú. Medzi ne patria príjmy získané nadobudnutím akcií a podielových 

listov, úvery a pôţičky, príjmy z rozšírenia spoločného imania manţelov a ďalšie. 

O príjmoch, ktoré sú od dane oslobodené pojednáva §4. 
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 Pre správne vymeranie daňovej povinnosti je dôleţité stanoviť si základ dane. Základ 

dane sa dá zjednodušene charakterizovať ako rozdiel medzi dosiahnutými príjmami 

a výdavkami vynaloţenými na dosiahnutie, zaistenie alebo udrţanie príjmov za zdaňované 

obdobie. Základ dane z príjmov FO je zloţený zo súčtu čiastkových základov dane zistených 

podľa jednotlivých druhov príjmov, ktoré FO mala v zdaňovacom období. Postup určenia 

základu dane zobrazuje nasledujúca schéma:  

 

         

 

                                                

 

           

  

 

 

Schéma 2.2: Určenie základu dane z čiastkových základov dane (vlastné spracovanie) 

 ČZD podľa §6 sa počíta pomocou hrubej mzdy, ku ktorej sa pripočítava sociálne 

a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca. Vzniká tzv. 

superhrubá mzda. V závislej činnosti nevznikajú ţiadne výdavky, tým pádom môţe byť ČZD 

podľa §6 iba kladné číslo 

 ČZD podľa §7 závisí na metóde, ktorú poplatník vyuţíva na spracovanie svojich 

príjmov a výdavkov. Ak vyuţíva účtovníctvo, základ dane sa rovná hospodárskemu výsledku. 

Ďalšou alternatívou je daňová evidencia, v ktorej sa základ dane rovná rozdielu medzi 

dosiahnutými príjmami a vynaloţenými výdavkami. Taktieţ môţe vyuţívať aj metódu, pri 

ktorej si bude výdavky uplatňovať percentom z príjmu. Pri tejto metóde nemusí viesť 

záznamy o výdavkoch. Výsledná hodnota môţe dosahovať tak kladných, ako aj záporných 

hodnôt. 
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 Pri ČZD podľa §8 vznikajú iba príjmy, preto aj jeho hodnota môţe byť len kladná 

alebo nulová. 

 ČZD podľa §9 sa počíta podobným spôsobom ako ČZD podľa §7. Existujú teda 3 

moţnosti, a to buď poplatník vedie účtovníctvo a vzniká hospodársky výsledok, alebo vedie 

daňovú evidenciu a základ dane je rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými 

výdavkami, alebo si výdavky uplatňuje percentom z príjmu (30% z príjmov). Výsledná 

hodnota môţe byť opäť stratová alebo zisková.  

 ČZD podľa §10 sa vypočíta pomocou skutočných príjmov a výdavkov. Jedinou inou 

moţnosťou by boli príjmy z poľnohospodárskej výroby, kde si poplatník môţe uplatniť 

výdavky percentom z príjmu (80% z príjmov). Hodnota ale v tomto prípade môţe vyjsť jedine 

kladná alebo nulová. 

 Po stanovení základu dane musí poplatník spraviť ešte niekoľko úprav. Základ dane je 

potreba upraviť o poloţky odčítateľné od základu dane (§34). Medzi tieto poloţky patrí 

predovšetkým daňová strata, ktorú si môţe poplatník uplatniť počas obdobia piatich rokov 

alebo náklady spojené s realizáciou projektov výskumu a vývoja. Ďalej je potreba základ dane 

upraviť o nezdaniteľné čiastky (§15). Jedná sa o dary poskytnuté PO a zloţkám štátu, pokiaľ 

hodnota presiahne  čiastku 1000 Kč alebo 2% ZD, max. však do výšky 10% ZD, darovanie 

krvi (1 odber = 2000 Kč), príspevky na dôchodkové a kapitálové pripoistenie do stanovenej 

výšky, úroky z úveru zo stavebného sporenia a iné. Takto upravený základ dane sa zníţi na 

celé sto koruny smerom nadol a následne sa vynásobí sadzbou dane. Aktuálna sadzba dane 

z príjmov FO je 15%. Od výslednej dane moţno odpočítať zľavy na dani a daňové 

zvýhodnenie na dieťa. Pokiaľ je súčet zliav väčší ako je výsledná daň, bude daňová povinnosť 

poplatníka rovná nule. Pokiaľ ale daňový poplatník uplatňuje aj daňové zvýhodnenie na dieťa, 

môţe si uplatniť toto zvýhodnenie ako daňový bonus, ak je suma väčšia ako 100 Kč, 

maximálne však do výšky 60 300 Kč. Prehľad zliav a zvýhodnení je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke:  

Typ zľavy Odpočet za rok 

Na poplatníka 24 840 Kč 

Na manţelku 24 840 Kč 

Invalidita 1. a 2. stupňa 2 520 Kč 

Invalidita 3. stupňa 5 040 Kč 
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Drţiteľ preukazu ZTP/P 16 140 Kč 

Študent  4 020 Kč 

Zamestnanec so zdravotným postihnutím 18 000 Kč 

Zamestnanec s ťaţším zdrav. postihnutím 60 000 Kč 

Daňové zvýhodnenie na dieťa 13 404 Kč 

Tabuľka 2.1: Prehľad zliav na dani z príjmov v roku 2012 (vlastné spracovanie) 

 Aby mohol daňový subjekt zaplatiť daň, musí podať daňové priznanie. Podávajú ho tí, 

ktorých príjmy, ktoré sú predmetom dane presiahli za rok čiastku 15 000 Kč a nejedná sa 

o príjmy oslobodené od dane alebo vykazujú daňovú stratu. Pokiaľ je zdaňovacím obdobím 

kalendárny rok, musí poplatník podať priznanie do 31.3. roku nasledujúceho po skončení 

zdaňovacieho obdobia. To platí, ak si daňové priznanie spracováva sám. Ak mu priznanie 

spracováva daňový poradca alebo musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, predlţuje 

sa mu lehota do 30. júna.  

 2.3.2 Daň z príjmov právnických osôb 

 Daň z príjmu právnických osôb je upravená pomocou Zákona č. 586/1992 Zb., 

o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej označený len §).  

 Predmetom dane sú všetky príjmy, resp. výnosy z činnosti a nakladanie s majetkom. 

Pokiaľ poplatník nie je zaloţený za účelom podnikania, predmetom dane sú všetky príjmy 

z reklamy, členských príspevkov a príjmy z nájmu s výnimkami obsiahnutými v zákone. 

Predmetom dane naopak nie sú príjmy získané nadobudnutím akcií, zdedením alebo 

darovaním nehnuteľnosti, hnuteľnosti alebo majetkového práva, príjmy z titulu spravodlivého 

zadosťučinenia priznaného Európskym súdom pre ľudské práva vo výške, ktorú musí ČR 

uhradiť atď.. Oslobodenia od dane sú uvedené v §19 a patria sem napr. výnosy z kostolných 

zbierok, príjmy štátnych fondov stanovené zvláštnymi predpismi, členské príspevky podľa 

stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín a iné.   

 Poplatníkom dane z príjmu právnických osôb sú osoby, ktoré nie sú FO a organizačné 

zloţky štátu podľa zvláštneho právneho predpisu, pričom je od dane oslobodená ústredná 

banka ČR. Pokiaľ má poplatník svoje sídlo alebo miesto vedenia na území ČR, tak sa daňová 

povinnosť vzťahuje ako na príjmy plynúce zo zdrojov v ČR, tak na príjmy plynúce zo zdrojov 
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v zahraničí. Ak svoje sídlo nemá v ČR, tak sa daňová povinnosť vzťahuje len na zdroje na 

území ČR.  

 Zdaňovacím obdobím môţe byť kalendárny rok, hospodársky rok, účtovné obdobie
4
 

alebo obdobie od rozhodného dňa fúzie, resp. prevodu imania na spoločníka, či rozdelenia 

spoločnosti do konca kalendárneho alebo hospodárskeho roku.  

 Základ dane sa zisťuje z výsledku hospodárenia u poplatníkov, ktorí vedú 

účtovníctvo. Pokiaľ účtovníctvo nevedú, vychádza sa z rozdielu medzi príjmami 

a výdavkami. Pri stanovení základu dane sa treba riadiť ustanoveniami obsiahnutými v §23 aţ 

§33. Základ dane sa musí zvýšiť napr. o čiastky neoprávnene skracujúce príjmy, o dary, 

čiastku zrušenej rezervy a zároveň sa musí zníţiť o čiastky nezahrnuté do výdavkov, záporný 

goodwill, ale aj o daňovú stratu z minulých rokov, výsledky výskumu a vývoja a ďalšie. 

Takto upravený základ dane sa musí zaokrúhliť na celé tisíce smerom nadol a vynásobí  sa 

aktuálnou sadzbou dane, ktorá činí 19 %, resp. zvláštnou sadzbou dane (5%), ktorá platí pre 

investičné fondy, podielové fondy alebo zahraničné fondy kolektívneho investovania. 

Výsledná daň sa upraví o zľavy na dani, napríklad na zdravotne postihnutých zamestnancov.  

 Daňové priznanie sa podáva i v prípadoch, keď vznikne daňová strata, ale aj keď je 

vykázaný základ dane rovný nule. Daňové priznanie sa musí podať najneskôr do 3 mesiacov 

po skončení zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ má mať ale na základe zvláštneho zákona 

poplatník účtovnú závierku overenú audítorom alebo mu spracováva priznanie daňový 

poradca, predlţuje sa mu lehota na 6 mesiacov. 

 2.3.3 Cestná daň  

 Cestnú daň upravuje Zákon ČNR č. 16/1993 Zb., o dani cestnej, v znení neskorších 

predpisov (ďalej označený len §). 

 Predmetom cestnej dane sú cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 

registrované a prevádzkované v ČR, pokiaľ sú pouţívané k podnikaniu alebo inej samostatne 

zárobkovej činnosti, alebo sú pouţívané v priamej súvislosti s podnikaním. Pokiaľ má vozidlo 

najvyššiu povolenú hmotnosť nad 3,5 tony, je určené k preprave nákladu a registrované v ČR, 

je predmetom dane vţdy. Predmetom dane naopak nie sú špeciálne pásové automobily, 

poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesmi a vozidlá so zvláštnou registračnou značkou. 

                                                 
4
 Dlhšie ako nepretrţite po sebe idúcich 12 mesiacov 
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Oslobodené od cestnej dane sú napr. vozidlá ozbrojených síl, civilnej obrany, policajné, 

poţiarnické, zdravotnícke vozidlá, špeciálne samozberné vozidlá a iné.  

 Poplatníkom cestnej dane môţe byť FO alebo PO, ktorá prevádzkuje vozidlo 

registrované v registri vozidiel a je zapísaná v technickom preukaze alebo osoba, ktorá 

vozidlo uţíva, pokiaľ osoba zapísaná v technickom preukaze zomrela, zanikla alebo bola 

zrušená, poprípade bolo vozidlo odhlásené z registra vozidiel. Poplatníkom je taktieţ 

zamestnávateľ, pokiaľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady, osoba pouţívajúca vozidlo 

registrované a pouţívané ako mobilizačná rezerva alebo pohotovostná zásoba a stála 

prevádzka alebo iná organizačná zloţka zahraničnej osoby. 

 Základ dane závisí od typu vozidla. Základom dane je:  

 u osobných automobilov zdvihový objem motora v cm³ s výnimkou automobilov na 

elektrický pohon, 

 u návesov súčet najvyšších povolených hmotností na nápravy v tonách a počet náprav 

u návesu, 

 u ostatných vozidiel hmotnosť v tonách a počet náprav.  

 Sadzby dane upravuje §6 a pohybujú sa vo výške od 1 200 Kč u osobných 

automobilov v závislosti od objemu motoru a od 1800 Kč u nákladných automobilov 

v závislosti od počtu náprav a najvyššej povolenej hmotnosti. Pokiaľ zamestnávateľ vyuţíva 

zamestnancovo auto, môţe si uplatniť sadzbu 25 Kč za kaţdý deň pouţitia, ak je to pre neho 

výhodnejšie. Sadzba dane sa zniţuje o 25%, ak sa vozidlo pouţíva k rastlinnej výrobe. Ak je 

vozidlo registrované prvýkrát, tak sa prvých 36 mesiacov znižuje sadzba o 48 %, 

nasledujúcich 36 mesiacov o 40 % a nasledujúcich 36 mesiacov o 25 %. Pokiaľ ale bolo 

vozidlo registrované skôr ako 31.12.1989, sadzba sa zvyšuje o 25 %. Zľavy na dani si 

uplatňujú aj poplatníci vyuţívajúci kombinovanú dopravu upravenú §12 

 Zálohy na cestnú daň sú splatné 4 – krát do roka, a to 15. apríla, 15. júla, 15. októbra 

a 15. decembra. Za kaţdý kalendárny mesiac činí záloha 1/12 príslušnej ročnej sadzby. 

Rozhodným obdobím je kalendárna štvrtina roka bezprostredne predchádzajúca mesiacu, na 

ktorý pripadol termín splatnosti. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daň, záloha aj 

zľavy na dani sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.  
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 Daňové priznanie podáva poplatník najneskôr do 31. januára kalendárneho roku 

nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To aj v prípade spracovávania priznania 

daňovým poradcom. Daň je splatná v lehote podania daňového priznania.  

 2.3.4 Daň z nehnuteľností 

 Daň z nehnuteľností je upravená Zákonom ČNR č. 338/1992 Zb., o dani 

z nehnuteľností, v znení neskorších predpisov (ďalej označený len §). Táto daň sa člení na dve 

veľké skupiny, na daň z pozemkov a daň zo stavieb. 

 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky evidované v katastre nehnuteľností na 

území ČR. Predmetom tejto dane naopak nie sú pozemky zastavané stavbami, lesné pozemky, 

na nich sa nachádzajú ochranné lesy a lesy zvláštneho určenia, vodné plochy, okrem rybníkov 

s intenzívnych a priemyslovým chovom rýb a pozemky na obranu štátu. Oslobodené od dane 

z pozemkov sú štátne pozemky, krajské pozemky, obecné pozemky, pozemky verejne 

prístupných parkov, športovísk, priestorov, vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií 

a mnohé ďalšie obsiahnuté v §4.  

 Poplatníkom dane z pozemkov je väčšinou vlastník pozemku. V prípade, ţe je 

vlastníkom ČR, tak je poplatníkom buď organizačná zloţka štátu, štátna organizácia, alebo 

právnická osoba s právom trvalého uţívania, respektíve s vypoţičaním podľa zvláštneho 

právneho predpisu. U prenajatých pozemkov býva poplatníkom nájomca. Pozemky musia byť 

v tom prípade evidované v katastri nehnuteľností zjednodušeným spôsobom, spravované 

Pozemkovým fondom ČR alebo Správou štátnych hmotných rezerv, alebo sú tieto pozemky 

prevedené na základe rozhodnutia o privatizácii na Ministerstvo financií. 

 Základom dane, v závislosti od druhu pozemku, môţe byť: 

A. cena pôdy zistená súčinom skutočnej výmery pozemku v m² a priemernej ceny pôdy 

na 1 m², 

B. cena pozemku zistená podľa platných predpisov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

alebo súčin skutočnej výmery pozemku v m² a čiastky 3,80 Kč, 

C. skutočná výmera pozemku v m² zistená v 1. januáru.  
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Základ dane  Druh pozemku Sadzba dane 

A 

Orné pôdy, chmeľnice, vinice, 

záhrady, ovocné sady 
0,75 % 

Trvalé trávne porasty 0,25 % 

B 

Hospodárske lesy, rybníky 

s intenzívnym a priemyslovým 

chovom rýb 

0,25 % 

C 

Zastavané plochy a nádvoria 0,20 Kč 

Stavebné pozemky 2,00 Kč 

Ostatné plochy 0,20 Kč 

Tabuľka 2.2: Druhy pozemkov a sadzby dane (vlastné spracovanie) 

Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé Kč nahor podľa A a B a na celé m² nahor 

podľa C 

  Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území ČR, pred vydaním kolaudačného 

súhlasu alebo s vydaným kolaudačným súhlasom, stavby spôsobilé k uţívaniu na základe 

oznámenia stavebného úradu alebo podliehajúce stavebnému úradu, stavby s kolaudačným 

rozhodnutím alebo podliehajúce tomuto rozhodnutiu. Ďalej sú predmetom dane byty 

a nebytové priestory, vrátane podielu na spoločných častiach evidované v katastri 

nehnuteľností. Predmetom dane nie sú stavby priehrad, stavby upravujúce vodný tok, stavby 

vodárenských objektov, kanalizačných objektov atď. Stavby oslobodené od dane zahrnuje §9 

a patria sem napr. stavby vo vlastníctve štátu, obce, pozemkového fondu.  

 Poplatníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, bytu či nebytového priestoru. Ak je 

vlastníkom štát, poplatníkom je organizačná zloţka štátu, štátna organizácia alebo právnická 

osoba s právom trvalého uţívania alebo vypoţičaním.  

 Základom dane zo stavieb je výmera pôdorysu nadzemnej časti stavby v m². Pokiaľ 

sa jedná o byt alebo nebytový priestor, základ dane je výmera podlahovej plochy v m² 

vynásobená koeficientom 1,20. Základ dane sa zaokrúhľuje na celé m² nahor. Aktuálne 

sadzby dane v závislosti na druhu stavby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Sadzby dane sa 

zvyšujú o 0,75 Kč za kaţdé ďalšie nadzemné podlaţie.  
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Základná sadzba Druh stavby 

2 Kč 

Obytné domy 

Stavby tvoriace príslušenstvo k obytným domom 

presahujúce výmeru 16 m² 

Stavby tvoriace doplnkovú funkciu k stavbám 

a rodinným domom pre individuálnu rekreáciu, 

okrem garáţí  

Stavby a samostatné nebytové priestory uţívané 

pre podnikateľskú činnosť slúţiace pre 

remeselnícku prvovýrobu, lesné a vodné 

hospodárstvo 

Byty a ostatné samostatné nebytové priestory 

6 Kč 

Stavby pre individuálnu rekreáciu a rodinné 

domy vyuţívané pre individuálnu rekreáciu 

Ostatné stavby 

8 Kč 
Garáţe vystavaných oddelene a samostatných 

nebytových priestorov uţívaných ako garáţe 

10 Kč 

Stavby a samostatné nebytové priestory uţívané 

pre podnikateľskú činnosť slúţiace pre 

priemysel, stavebníctvo, dopravu, energetiku, 

ostatnú poľnohospodársku výrobu  

ostatnú podnikateľskú činnosť 

Tabuľka 2.3: Sadzby dane zo stavieb podľa druhu stavby (vlastné spracovanie) 

 Sadzby dane z nehnuteľností podliehajú aj ďalším úpravám, pri ktorých sa vyuţívajú 

koeficienty. U stavebných pozemkov, obytných domov, bytov a ostatných samostatných 

nebytových priestorov sa vyuţíva koeficient podľa počtu obyvateľov, ktorý sa pohybuje vo 

výške od 1,0 po 5,0, pričom obec obecne záväznou vyhláškou môţe tento koeficient zvýšiť 

o jednu alebo zníţiť aţ o tri kategórie. Koeficient 1,5 sa vyuţíva u stavieb a rodinných domov 

pre individuálnu rekreáciu, u stavieb a samostatných nebytových priestorov vyuţívaných ako 

garáţe alebo uţívaných pre podnikateľskú činnosť. Koeficient 2,0 sa vyuţíva pri stavbách 

určených pre individuálnu rekreáciu, pokiaľ sú umiestnené v národných parkoch a zónach I. 

chránených krajinných oblastí. Obec môţe taktieţ obecne záväznou vyhláškou stanoviť 

miestny koeficient vo výške 2,3,4 alebo 5. Týmto koeficientom sa násobí daň poplatníka.  
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 Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára 

zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ ale poplatník podal priznanie v minulých zdaňovacích 

obdobiach alebo mu bola daň uţ vymeraná alebo domeraná, daňové priznanie sa nepodáva. 

 2.3.5 Daň dedičská, darovacia a z prevodu nehnuteľností 

 Tieto tri druhy dani sú upravené Zákonom ČNR č. 357/1992 Zb., o dani dedičskej, 

dani darovacej a dani z prevodu nehnuteľnosti (ďalej označený len §).  

 Poplatníkom dedičskej dane je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo zo zákona, vďaka 

závetu alebo kombináciou. Predmetom tejto dane je nadobudnutie majetku dedením, pričom 

majetok môţe byť nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor, hnuteľná vec, cenné papiere, peniaze, 

pohľadávky, majetkové práva a iné. Z nehnuteľností na území ČR sa vyberá daň vţdy. Pokiaľ 

bol zostavovateľ v dobe smrti občanom ČR s trvalým pobytom v tuzemsku, daní sa celý jeho 

hnuteľný majetok. Ak bol len občanom ČR a nemal trvalý pobyt alebo nebol občanom ČR, 

daní sa len hnuteľný majetok na území ČR. Základom dane je cena nadobudnutého majetku 

zníţená o preukázané dlhy zostavovateľa, ktoré prešli na dediča, cena majetku oslobodeného 

od dane, náklady na pohreb, poplatky za notára a dedičskú dávku preukázateľne zaplatenú 

inému štátu z dedenia v zahraničí, pokiaľ je tento majetok predmetom dane aj v tuzemsku.  

 Poplatníkom darovacej dane je nadobúdateľ, pri bezodplatnom poskytnutí majetku 

FO s trvalým pobytom v tuzemsku alebo PO so sídlom v tuzemsku. Darca je poplatníkom 

dane, pokiaľ daruje majetok FO, ktorá nemá trvalý pobyt v tuzemsku alebo PO, ktorá nemá 

sídlo v tuzemsku. Ak nie je darca poplatníkom, tak je ručiteľom. Predmetom darovacej 

dane je bezodplatné nadobudnutie majetku na základe alebo v súvislosti s právnym úkonom. 

Pri tejto dani môţe byť zriadené aj vecné bremeno
5
, ktoré jej taktieţ podlieha. Pokiaľ bol 

majetok darovaný alebo prijatý v tuzemsku, daní sa celý. Ak bol darovaný a prijatý mimo 

tuzemska, predmetom darovacej dane je vtedy, pokiaľ ho nadobudla alebo darovala FO 

s trvalým pobytom v tuzemsku alebo PO so sídlom v tuzemsku. Predmetom dane nie sú 

plnenia a bezodplatné prevody majetku na základe povinnosti stanovenej predpisom, 

dôchodky vyplácané na základe zmluvy o dôchodku, dotácie, príspevky a podpory zo 

štátneho rozpočtu atď. Základom dane je cena majetku zníţená o preukázateľné dlhy a ceny 

iných povinností viaţucich sa k predmetu dane, cenu oslobodeného majetku od dane, clo 

a daň pri dovoze, ak sa jedná o hnuteľnosti dovezené alebo darované z cudziny.  

                                                 
5
 Obmedzenie vlastníckych práv vlastníka v prospech inej, oprávnenej osoby 
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 Poplatníkom dane z prevodu nehnuteľností je prevodca. Nadobúdateľ je 

poplatníkom, ak sa jedná o nadobudnutie pri výkone rozhodnutia alebo exekúcií. Poplatníkom 

môţu byť aj obaja, ak si nehnuteľnosti menia. Predmetom dane je úplatný prevod alebo 

prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Základom dane môţe byť cena zistená, dosiahnutá 

vydraţením, zjednaná, výška náhrady, hodnota určená znalcom alebo cena dosiahnutá 

predajom. Sadzba dane z prevodu činí 3% zo základu dane. Daňové priznanie k dani 

z prevodu je nevyhnutné podať do konce tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k 

prevodu nehnuteľnosti. 

 Pre účely výpočtov týchto troch typov daní sú osoby rozdelené do troch skupín podľa 

vzťahu poplatníka a zostavovateľa, darcu alebo nadobúdateľa. Prvá skupina obsahuje 

príbuzných v rade priamej a manţelov. Druhá skupina sa skladá z príbuzných v rade 

pobočnej
6
, manţelia detí, deti manţela, rodičia manţela, manţelia rodičov a osoby, ktoré 

s nadobúdateľom, darcom alebo zostavovateľom ţili po dobu najmenej jedného roku. Do 

tretej skupiny patria všetci ostatní. Osoby z prvej a druhej skupiny sú oslobodené od dane 

darovacej a dedičskej. Ďalšie oslobodenia sú uvedené v §19. Sadzby dane sú uvedené v §12 a 

§13 a pri výpočte dedičskej dane sa výsledná čiastka násobí koeficientom 0,5.  

 Pre všetky tri typy daní sa základ dane zaokrúhľuje na celé stovky nahor. Dedičská 

a darovacia daň sú splatné do 30 dní od dňa doručenia platobného výmeru. Daňové priznania 

k týmto dvom daniam sa musia podať do 30 dní odo dňa  

 nadobudnutia právnej moci rozhodnutia o skončení dedičského konania,  

 v ktorom došlo k bezodplatnému nadobudnutiu hnuteľnosti alebo iného majetku, 

 v ktorom bola majiteľovi doručená zmluva o bezplatnom prevode vlastníctva 

k nehnuteľnosti,  

 v ktorom uplynul príslušný kalendárny rok, ak je bezodplatné nadobudnutie majetku 

PO alebo FO, ktoré je oslobodené podľa §20, ods. 4 a 10.  

2.4 Nepriame dane 

 Nepriame dane nedopadajú na ich nositeľa priamo, formou daní, ale nepriamo. 

Znamená to, ţe sú zahrnuté v cene tovarov a sluţieb. Daň pritom odvádza platiteľ dane, ale 

platí ju poplatník. Patria sem DPH, spotrebné dane a ekologické dane.  

                                                 
6
 Súrodenci, tety, strýkovia, synovci, netere 
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 2.4.1 Daň z pridanej hodnoty 

 DPH upravuje Zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších 

predpisov (ďalej označený len §).  

 Predmetom DPH je dodanie tovaru, prevod nehnuteľnosti alebo prechod 

nehnuteľnosti v draţbe za úplatu osobou povinnou k dani, poskytnutie sluţby za úplatu 

osobou povinnou k dani a dovoz tovaru. Všetky moţnosti pritom musia spĺňať podmienku 

miesta plnenia
7
 v tuzemsku

8
. Ďalšou moţnosťou môţe byť obstaranie tovaru z iného 

členského štátu EÚ za úplatu, uskutočnené osobou povinnou k dani alebo obstaranie nového 

dopravného prostriedku osobou nepovinnou k dani za úplatu. Predmetom dane nie je 

zaobstaranie tovaru z iného členského štátu.  

 Osobou povinnou k dani sú FO alebo PO uskutočňujúce samostatne ekonomické 

činnosti podľa §5 ods.1. Ekonomickou činnosťou sa pritom rozumie sústavná činnosť 

výrobcov, obchodníkov a osôb poskytujúcich sluţby, vrátane baníckej činnosti 

a poľnohospodárskej výroby a sústavnej činnosti vykonávanej podľa zvláštnych právnych 

predpisov, hlavne nezávislé činnosti vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské, činnosť 

učiteľov, lekárov, právnikov, inţinierov, architektov, zubárov a účtovných znalcov. Za 

ekonomickú činnosť je taktieţ povaţované vyuţitie hmotného a nehmotného majetku 

sústavne vyuţívaného za účelom dosiahnutia príjmov podľa §5 ods.2. Pokiaľ obrat
9
 za 12 

bezprostredne predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov nepresiahne čiastku 1 000 000 Kč, 

je osoba povinná k dani so sídlo alebo miestom podnikania v tuzemsku od dane oslobodená. 

V prípade, ţe osoba tento limit prekročí, stáva sa platiteľom DPH a musí podať prihlášku 

k registrácií do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom prekročila limit podľa §95.  

 Základom dane je všetko, čo za úplatu dostal alebo má dostať platiteľ za uskutočnené 

zdaniteľné plnenia. V základe dane sú zahrnuté taktieţ clo, poplatky a iné dane, spotrebná 

daň, daň z elektriny, zemného plynu, niektorých ďalších plynov, daň zo zemných palív, 

dotácie k cene, vedľajšie výdavky, materiál súvisiaci s poskytnutou sluţbou a konštrukcie, 

materiál, stroje a zariadenia, ktoré sa zabudujú alebo zmontujú do stavby. 

 Výška sadzieb dane je ovplyvnená smernicami, ktoré vydáva EÚ. EÚ stanovila 

minimálne hranice daňových pásiem, a to pre 15% pre základnú sadzbu a 5% pre zníţenú 

                                                 
7
 §7-12 

8
 Územie Českej republiky 

9
 Súhrn úplat bez dane 
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sadzbu. V ČR platí, ţe základná sadzba je 20% a zníţená sadzba je 14% podľa §47. Väčšina 

tovaru a sluţieb podlieha základnej sadzbe dane. Zníţenej sadzbe dane podliehajú napr. 

potraviny, lieky, tlač, hromadná osobná doprava, kultúrne činnosti, vodné, stočné a iné. 

 Zdaňovacím obdobím môţe byť kalendárny mesiac alebo štvrťrok. Ak obrat za 

kalendárny štvrťrok presiahne 10 000 000 Kč, tak je zdaňovacie obdobie mesiac a ak nie, tak 

je to štvrťrok. Ak dosiahol obrat čiastky aspoň 2 000 000 Kč, platiteľ si môţe vybrať medzi 

mesiacom a štvrťrokom. Daňové priznanie musí platiteľ dane podať do 25 dní od skončenia 

zdaňovacieho obdobia, a to i v prípade, ţe mu nevznikla daňová povinnosť.  

 2.4.2 Spotrebné dane 

 Spotrebné dane sú regulované Zákonom č. 353/2003 Zb., o spotrebných daniach, 

v znení neskorších predpisov (ďalej označený len §). Podobne ako DPH sú upravené z veľkej 

časti smernicami EÚ. 

 Spotrebnými daňami sú:  

 daň z minerálnych olejov,  

 daň z liehu, 

 daň z piva, 

 daň vína a medziproduktov a  

 daň z tabakových výrobkov. 

 Predmetom dane sú vybrané výrobky na daňovom území Európskeho spoločenstva
10

 

vyrobené alebo naň dovezené podľa §7. 

 Platiteľom dane je FO alebo PO podľa §4, ktorá je prevádzkovateľom daňového 

skladu
11

, oprávneným príjemcom, odosielateľom, výrobcom; ktorej uţ vznikla povinnosť 

priznať a zaplatiť daň; ktorá uplatňuje nárok na vrátenia dane a iné.  

 Výpočet dane spočíva vo vynásobení základu dane sadzbou dane stanovenou pre 

príslušný výrobok. Zdaňovacím obdobím je prevaţne kalendárny mesiac a daňové 

priznanie je povinný predloţiť platiteľ za kaţdú daň osobitne do 25 dní od skončenia 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom povinnosť vznikla podľa §18. 

                                                 
10

 Územie stanovené smernicou Rady o obecnej úprave spotrebných daní 
11

 Miesto výroby, spracovania, skladovania, prijímania alebo odosielania výrobkov 
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 2.4.3 Ekologické dane 

 Zaoberá sa nimi Zákon č. 261/2007 Zb., o stabilizácií verejných rozpočtov, v znení 

neskorších predpisov. Podobne ako ostatné nepriame dane, aj ekologické dane sú regulované 

prostredníctvom EÚ a boli zavedené 1. januára 2008. 

 Do ekologických daní patria:  

 daň zo zemného plynu a niektorých ďalších plynov, 

 daň z pevných palív , 

 daň z elektriny. 
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3. Charakteristika daňových systémov vybraných krajín 

Európskej únie 

3.1 Harmonizácia daní 

 Proces odstraňovania rozdielov medzi jednotlivými systémami sa dá nazvať aj 

harmonizácia. Jednou z najdôleţitejších oblastí harmonizácie je aj harmonizácia daní. 

Harmonizácia daňových systémov je nevyhnutným predpokladom k dobrému fungovaniu EÚ 

ako celku a k zdravému prostrediu na trhoch. 

 Harmonizácia kaţdej dane prebieha v troch fázach: 

 určenie dane, ktorá má byť harmonizovaná, 

 harmonizácia daňového základu, 

 harmonizácia daňovej sadzby (Široký, 2010). 

 Daňová harmonizácia prebieha predovšetkým prostredníctvom smerníc, ale aj 

nariadení a rozhodnutí. Môţeme sa na ňu pozerať z niekoľkých pohľadov, podľa ktorých sa 

dá harmonizácia rozdeliť. Podľa Nerudovej (2011) sa dá na harmonizáciu pozerať ako na 

prostriedok, ktorým sa dá dosiahnuť jednotného trhu a vtedy sa delí na: 

 pozitívnu  prebieha prostredníctvom implementácie smerníc, nariadení 

a legislatívnych nástrojov uplatňovaných Európskou komisiou. Výsledkom je, ţe vo 

všetkých členských štátoch budú uplatňované rovnaké pravidlá; 

 negatívnu  je výsledkom činnosti Európskeho súdneho dvora. Nevytvára rovnaké 

pravidlá pre všetky členské štáty, a preto nemôţe slúţiť ako prostriedok k dosiahnutiu 

harmonizácie.   

Ďalšie delenie je s ohľadom na aktuálny vývoj v oblasti daňovej harmonizácia, ktorá sa delí 

na: 

 priamu  klasický harmonizačný proces prebiehajúci prostredníctvom daňových 

smerníc; 

 nepriamu  dosahovanie harmonizačného procesu prostredníctvom iných oblastí 

práva, napr. obchodného. V súčasnosti je viditeľná hlavne v oblasti daní z príjmu 

právnických osôb.  
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Pri delení z hľadiska teritoriálneho sa delí harmonizácia na:  

 vertikálnu  týka sa daňových systémov uvaľovaných rôznym stupňom štátnej 

samosprávy; 

 horizontálnu  týka sa daňových systémov uvaľovaných rovnakým stupňom štátnej 

samosprávy. 

Posledným delením je delenie harmonizácie na celkovú a čiastkovú, pričom celková sa týka 

všetkých ustanovení daňového systému a čiastková len vybraných ustanovení.  

 Okrem daňovej harmonizácie sú ďalšími stupňami medzinárodnej spolupráce v oblasti 

daní aj daňová koordinácia a daňová aproximácia. Daňová koordinácia predstavuje prvý 

krok k zladeniu daňových systémov a je charakterizovaná ako vytváranie bilaterálnych 

a multilaterálnych schém za účelom obmedzenia arbitráţnych obchodov. Príkladom môţu byť 

zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Termín daňová aproximácia vyjadruje smer, ktorým 

sa daňové systémy nezlaďujú, ale iba pribliţujú (Široký, 2010). 

 Napriek tomu, ţe výsledky spolupráce v oblasti daní sú nespochybniteľné, existuje aj 

skupina ľudí, ktorí zastávajú daňovú konkurenciu. Podľa nich musí mať koordinácia 

a harmonizácia daní svoje limity, inak by mohla byť neefektívna a pridrahá. Daňová 

konkurencia generuje zodpovednú daňovú politiku s niţším daňovým zaťaţením, ktorá 

vytvára priaznivú situáciu pre ekonomický rast. Inak by sa vláda mohla začať správať ako 

monopol a neúmerne zvyšovať daňové zaťaţenie. Vyššie dane by ale nemuseli znamenať aj 

vyššie príjmy do štátneho rozpočtu vzhľadom k faktu, ţe kapitál je mobilný a mohol by sa 

presunúť do zemí s niţšími sadzbami. Negatívne stránky harmonizácie by sa dali zhrnúť do 

týchto bodov:  

 harmonizácia vedie k vyšším daňovým sadzbám, 

 harmonizácia spôsobuje pomalší rast ekonomiky, 

 harmonizácia nezabraňuje nadmernej expanzii vo verejnom sektore, 

 harmonizácia obmedzuje suverenitu štátov, 

 harmonizácia ohrozuje príjmy rozpočtov zemí a  

 harmonizácia predstavuje stratu fiškálnej autonómie zemí (Nerudová, 2011).  
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 Okrem nevýhod harmonizácie existuje aj mnoţstvo výhod, medzi ktoré patria 

jednoduchšia administratíva, obmedzenie daňových únikov, lepšia spolupráca medzi 

krajinami, či verejné projekty a programy.           

        3.1.2 Harmonizácia priamych daní 

 Na počiatku snáh o harmonizáciu priamych daní sa zdalo, ţe harmonizácia nebude tak 

veľkým problémom, lebo vo väčšine štátov bola oddelene uplatňovaná daň z príjmov 

korporácií a daň z osobných príjmov. Opak bol však pravdou a výsledkom niekoľkých štúdií 

bol fakt, ţe medzi jednotlivými systémami existujú veľké rozdiely. Dôleţitou podmienkou je 

fungovanie jednotného trhu, a preto sa Európske spoločenstvo zameralo na dane z príjmov 

korporácií. Jednotlivé členské štáty odmietali harmonizáciu z viacerých dôvodov, medzi ktoré 

patria:  

 rozdielne účtovné systémy v EÚ a 

 neochota členských štátov zasahovať do ich suverenity v oblasti priamych daní. 

 

 Z týchto dôvodov bol zaloţený v r. 1990 Rudingov výbor, ktorý mal za úlohu 

odpovedať na otázky ohľadom odstraňovania bariér medzi jednotlivými systémami 

korporatívneho zdaňovania a vplyvu trţných síl a daňovej konkurencie pri odstraňovaní 

týchto bariér. Výsledkom činnosti bola skutočnosť, ţe medzi systémami existujú veľké 

rozdiely v štruktúre, ale aj v daňových sadzbách. Snahy Rudingovho výboru ale neboli 

úspešné a väčšina smerníc neprešla.  

 

 V 90-tych rokoch nastávali zmeny v ekonomickom prostredí a Európska rada si 

nechala vypracovať analýzu, podľa ktorej boli navrhnuté 4 moţné varianty harmonizácie 

systému korporatívneho zdaňovania: 

 zdanenie v domácej zemi  spoločnosti by si volili moţnosti zdanenia 

v jednotlivých zemiach, 

 európska korporatívna daň  jednotný konsolidovaný základ dane pre nadnárodné 

spoločnosti, 

 povinný harmonizovaný základ dane  jednotný základ dane pre všetky 

spoločnosti, 

 spoločný konsolidovaný základ dane korporácií (CCCTB)  dlhodobý cieľ, 

predpoklad jednotného daňového základu pri výbere tohto systému. V marci 2011 bol 
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zverejnený návrh smernice. Princíp jednotného základu dane spôsobuje situáciu, 

v ktorej prakticky neexistuje rozdiel medzi nominálnou a efektívnou sadzbou dane, 

vďaka čomu sú spoločnosti schopné samy si identifikovať daňové zaťaţenie 

(Nerudová, 2011). 

Základné smernice v oblasti priameho zdanenia sú:  

 smernica č. 2011/16/EU  novelizovaná podoba smernice č. 77/799/EEC, 

 smernica č. 2005/19/EC  novelizovaná podoba smernice č. 90/434/EEC pod 

názvom smernica o fúziách, 

 smernica č. 2003/123/EC  doplnok k pôvodnej smernici č. 90/435/EEC 

o materských a dcériných spoločnostiach,  

 smernica č. 2003/48/EC o zdaňovaní príjmov z úspor plynúcich vo forme úrokových 

platieb. 

 3.1.3 Harmonizácia nepriamych daní  

 Harmonizácia v oblasti nepriamych daní, na rozdiel od priamych daní, je predmetom 

intenzívnych jednaní od počiatku ekonomickej integrácie s ohľadom na skutočnosť, ţe tieto 

dane sú veľmi dôleţité pre fungovanie spoločného trhu zaloţeného na voľnom pohybe osôb, 

kapitálu, sluţieb a tovaru. 

 V Európe v 60.-tych rokoch 20. storočia boli uplatňované dva systémy nepriameho 

zdanenia a to:  

 Kumulatívny kaskádový systém dane z obratu  počet produkčných stupňov 

ovplyvňuje veľkosť výslednej dane (daň uvalená na hrubú hodnotu produkcie). 

Pouţívala ho väčšina členských štátov, 

 Systém dane z pridanej hodnoty  daň zo spotreby uvalená na pridanú hodnotu 

produkcie. Pouţívalo ho iba Francúzsko. 

 Okrem týchto dvoch systémov všetky krajiny uplatňovali selektívne dane, ktoré 

boli uvalené len na vybrané produkty. 

  

 Európska komisia sa musela rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch systémov bude pre 

krajiny najlepší. Základné rozdiely medzi systémami sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:  
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KKS dane z obratu Systém DPH 

Vyšší daňový výnos pre štát Presné určenie výšky dane 

Niţšie daňové sadzby Vyššie daňové sadzby 

Problém pri zdaňovaní sluţieb Bezproblémové zdaňovanie sluţieb 

Menej administratívne náročný systém pre 

štát aj pre poplatníka 

Administratívne náročný systém pre štát aj 

pre poplatníka 

Problém s vonkajšou a súťaţnou neutralitou
12

 Zaručená daňová neutralita 

Tabuľka 3.1: Rozdiely medzi KKS dane z obratu a systémom DPH (vlastné spracovanie) 

Výsledky harmonizácie v oblasti DPH 

     Základným a primárnym cieľom v oblasti európskej integrácie bolo zavedenie 

jednotného trhu. S tým súviseli aj kroky, ktoré podnikla Európska komisia. Harmonizácia 

systému nepriameho zdanenia mala prebehnúť v niekoľkých fázach. V prvej fáze mal byť 

nahradený viacstupňový kumulatívny systém dane z obratu nekumulatívnym systémom 

a následne mal byť nekumulatívny systém dane z obratu nahradený systémom dane z pridanej 

hodnoty. Proces harmonizácie sa začal prejavovať vo vytváraní smerníc. Najdôleţitejšími 

smernicami v oblasti DPH sú:  

1. Smernica č. 67/227/EEC  zaväzovala členské krajiny k zavedeniu jednotného 

systému DPH do 1.1.1970. Sadzby dane, ako aj výnimky zo zdanenia, boli ponechané 

v kompetencií krajín.  

2. Smernica č. 67/228/EEC  definovala predmet dane a umoţňovala aj zavedenie 

rôznych sadzieb dane. 

3. Smernica č. 69/463/EEC, Smernica č. 71/401/EEC a Smernica č. 72/250/EEC  

predĺţenie termínov na zavedenie DPH pre Belgicko a Taliansko. 

4. Smernica č. 77/388/EEC  prelomová smernica, prehĺbenie harmonizácie 

národných úprav DPH, zrušenie zdaňovania dovozov a realizácia financovania 

Spoločenstva z vlastných zdrojov. Do 31.12.2006 bola táto smernica 32-krát 

novelizovaná. V roku 2006 prebrala jej vecný obsah Smernica Rady 2006/112/ES, 

ktorá bola v r. 2008 a 2009  novelizovaná.  

5. Smernica č. 79/1072/EHS a Smernica č. 86/560/EHS  zaoberá sa vrátením DPH. 

6. Smernica č. 84/386/EHS  ošetruje miesto zdaniteľného plnenia u prenájmu 

nehnuteľností. 

7. Smernica č. 91/680/EHS  ovplyvnila reţim vzájomnej interakcie systémov DPH 

medzi krajinami. 

                                                 
12

 Neutralita= záruka nenarušenia súťaţe na trhu 
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8. Smernica č. 92/77/EHS  rieši problém sadzieb, keď zavádza 2 daňové sadzby, a to 

základnú sadzbu s minimálnou hranicou 15 % a zníţenú sadzbu s minimálnou 

hranicou 5 %. Dovoľovala ale aj prechodné obdobia s niţšími sadzbami.  

  

Výsledky harmonizácie v oblasti spotrebných daní 

 Nutnosť harmonizácie systému spotrebných daní sa ukázala uţ 70-tych a 80-tych 

rokoch. Medzi prvé smernice v oblasti akcíz
13

 patria Smernica č. 72/464/EEC upravujúca 

zdanenie cigariet a Smernica č. 79/32/EEC, ktorá sa venovala problematike tabakových 

výrobkov. Dôleţitým míľnikom v oblasti spotrebných daní bol rok 1992. Základným 

predpisom sa stala Smernica č. 92/12/EEC, ktorá určila okruh predmetu spotrebných daní na 

minerálne oleje, alkohol a alkoholické nápoje a tabakové výrobky. Bolo umoţnené aj 

vyuţívať princíp krajiny určenia (Láchová, 2007). Na túto horizontálnu smernicu nadväzujú 

štrukturálne smernice, ktoré sa venovali uţ konkrétnejším oblastiam spotrebných daní ako 

napr. Smernica č. 92/81/EEC zaoberajúca sa zdanením minerálnych olejov alebo Smernica 

č. 92/83/EEC upravujúca zdanenie alkoholu a alkoholických nápojov. Tabak a tabakové 

výrobky boli upravené v Smernici č. 92/79/EEC a v Smernici č. 92/80/EC, ktoré boli v roku 

2002 novelizované. Od roku 2008 platí nová smernica č. 2008/118/EC, ktorá upravuje 

problematiku spotrebných daní a ktorá nahradila Smernicu č. 92/12/EEC (Nerudová, 2011).  

Výsledky harmonizácie v oblasti ekologických daní 

 V oblasti ekologických daní je základným dokumentom Smernica č. 2003/96/EC, 

ktorá reštrukturalizuje zdaňovanie energetických produktov a elektrickej energie. Táto 

smernica stanovuje minimálne sadzby dane v závislosti od vyuţitia daných produktov 

(Láchová, 2007). Cieľom ekologických daní je obmedzovanie emisií vypúšťaných do 

ţivotného prostredie, preto sa zameriavajú aj na podporu projektov na zníţenie emisií.  

3.2 Daňový systém Slovenskej republiky 

 Vzhľadom na skutočnosť, ţe Česko a Slovensko tvorili v minulosti spoločný štát, 

nachádza sa v daňových sústavách týchto krajín veľa podobností. V oboch krajinách boli ale 

prevedené daňové reformy, ktoré spôsobili, ţe medzi systémami sa nájdu uţ aj podstatné 

rozdiely. Slovenská daňová sústava  je pomerne jednoduchá a v porovnaní s predchádzajúcimi 

rokmi sa ešte zjednodušila. Skladá sa z priamych, nepriamych a miestnych daní. Priame dane 

                                                 
13

 Akcíza = spotrebná daň 
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sú tvorené daňami z príjmov FO a PO, nepriame dane tvoria DPH a spotrebné dane a miestne 

dane tvoria súhrn špecifických daní.  

 3.2.1 Daň fyzickej osoby 

 Daňovníkom (poplatníkom) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej 

republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdrţiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom 

roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava kaţdý, aj 

začatý deň pobytu. 

 Predmet dane z príjmu FO tvoria tieto príjmy: 

 zo závislej činnosti (príjmy z pracovnoprávnych vzťahov, sluţobných pomerov, 

príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, správcov, platy a funkčné príplatky 

ústavných činiteľov odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch,...),  

 z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (príjmy z 

poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo ţivnosti, 

príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej 

spoločnosti, príjmy znalcov, tlmočníkov, príjmy z vytvorenia diela a umeleckého 

výkonu, príjmy z prenájmu, úroky z peňaţných prostriedkov na beţných účtoch, ktoré 

sa pouţívajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti,...), 

 z kapitálového majetku (úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a 

iné výnosy z vkladov na vkladných kniţkách vrátane úrokov z peňaţných prostriedkov 

na vkladovom účte, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, výnosy zo zmeniek 

okrem príjmov z ich predaja,...),  

 ostatné príjmy (príjmy z príleţitostných činností vrátane príjmov z príleţitostnej 

poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príleţitostného 

prenájmu hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z 

predaja hnuteľných vecí,  príjmy z prevodu opcií, cenných papierov, výhry 

v lotériách,...).  

 Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov 

príjmov uvedených vyššie. O daňovú stratu sa upravuje čiastkový základ dane z príjmov 

z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti. Na rozdiel od ČR, je na Slovensku 
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moţnosť odpočítať daňovú stratu aţ po dobu siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich 

zdaňovacích období. Príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania a inej samostatne 

zárobkovej činnosti sa môţu upraviť aj o nezdaniteľné časti základu dane. Výška 

nezdaniteľnej časti základu dane je naviazaná na výšku ţivotného minima k 1.1. daného 

kalendárneho roka. Keďţe platné ţivotné minimum sa mení kaţdoročne k 1. júlu 

kalendárneho roka, v roku 2012 bude aplikované životné minimum vo výške 189,83 eur. Ak 

bude základ dane poplatníka suma vyššia ako 100-násobok ţivotného minima, nezdaniteľnou 

časťou bude suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného ţivotného minima 

a štvrtiny základu dane. Ak bude základ dane niţší alebo rovný 100-násobku, bude 

nezdaniteľná časť rovná 19,2-násobku platného ţivotného minima. Ak si chce daňovník 

uplatniť nezdaniteľnú časť na manţelku, je dôleţitou hranicou základ dane vyšší, niţší alebo 

rovný sume 176,8-násobku ţivotného minima a vlastné príjmy manţelky za dané obdobie.  

 Okrem nezdaniteľných častí si môţe poplatník odčítať ešte tzv. daňový bonus vo 

výške 20,51 eura mesačne na kaţdé vyţivované dieťa ţijúce s ním v domácnosti. Podmienkou 

je, aby poplatník dosiahol v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy vo výške aspoň 6-násobku 

minimálnej mzdy. Pre rok 2012 činí minimálna mzda 327,20 eura mesačne. O túto sumu sa 

zniţuje daň. 

 Zo základu dane sa vypočíta daňová povinnosť vynásobením aktuálnou sadzbou 

dane. Tá činí 19 % zo základu dane. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a daňové 

priznanie sa podáva do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Správca môţe lehotu 

podania predĺţiť aţ o 3 mesiace a pokiaľ má poplatník príjmy zo zahraničia, môţe by lehota 

predĺţená o ďalšie 3 mesiace.  

 3.2.2 Daň právnickej osoby 

 Daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo 

miesto skutočného vedenia
14

. 

 Predmet dane je závislý na právnej forme poplatníka. Všeobecne platí, ţe sa jedná 

o všetky príjmy plynúce zo sluţieb, ktoré poskytuje daňovník, predaja produktov alebo 

majetku právnickej osoby. Existujú ale aj výnimky, ktoré sú uvedené v zákonoch.  

                                                 
14

 miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia 
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 Výpočet základu dane u príjmu právnických osôb je oproti príjmu fyzických osôb 

zloţitejší.  Pri zisťovaní základu dane sa vychádza buď z rozdielu medzi príjmami 

a výdavkami, alebo z výsledku hospodárenia v závislosti na forme vedenia účtovníctva. 

Výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa musí upraviť 

o pripočítateľné a odpočítateľné poloţky (odpisy, manká a škody presahujúce prijaté náhrady, 

rezervy, opravné poloţky,...). Vypočítaný základ dane sa  môţe upraviť aj o daňovú stratu 

z minulých rokov. Sadzba dane činí, podobne ako u fyzických osôb, 19 %.  

 U fyzických osôb aj u právnických osôb sa upravuje základ dane i daň na eurocenty 

smerom nadol. Daňové priznanie musí byť podané do troch mesiacov po skončení 

zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Táto lehota môţe byť predĺţená o ďalšie tri 

mesiace, resp. aţ o šesť mesiacov, ak má poplatník príjmy zo zahraničia.  

 3.2.3 Daň z pridanej hodnoty 

 Predmetom dane je dodanie tovaru, poskytnutie sluţieb uskutočnené zdaniteľnou 

osobou a nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku. Predmetom je aj dodanie tovaru 

do tuzemska.  

 Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá nezávisle vykonáva ekonomickú činnosť, to je 

činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, 

dodávateľov sluţieb a činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných 

predpisov.  

 Registračnú povinnosť má zdaniteľná osoba so sídlom, prevádzkarňou, miestom 

podnikania alebo bydliskom v tuzemsku, ak jej obrat presiahol za 12 po sebe idúcich 

kalendárnych mesiacov čiastku 49 790 eur. Povinnosť sa registrovať má do 20.-teho dňa 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla daný obrat.   

 Základom dane pri dodaní tovaru alebo sluţby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú 

dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo 

sluţby. Zahŕňa sa doň aj dotácia alebo príspevok v cene tovaru alebo sluţby. 

 Aktuálna základná sadzba pouţívaná na Slovensku je 20%. Podľa slovenského 

zákona o DPH by mala byť 19%, ale vzhľadom k tomu, ţe schodok verejnej správy 

Slovenskej republiky sa pohybuje na hranici vyššej, ako sú 3% HDP, je základná sadzba 

dočasne zvýšená. Skončenie obdobia uplatňovania 20% základnej sadzby vyhlási 
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Znížená sadzba je 10% a je vyuţívaná na špecifické tovary, medzi ktoré patria napr. 

antibiotiká, vozíky pre telesne postihnutých, okuliarové šošovky, kontaktné šošovky, 

farmaceutické výrobky a iné.  

 Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Ak platiteľ dosiahol za 

predchádzajúci kalendárny rok obrat niţší ako je čiastka 331 939,19 eura, je zdaňovacím 

obdobím kalendárny štvrťrok. 

 Platiteľ je povinný do 25 dní povinný podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť 

dlţnú čiastku. Ak mu vznikne nadmerný odpočet, odpočíta si ho v nasledujúcom zdaňovacom 

období. Ak tak nemôţe učiniť, daňový úrad mu vráti peniaze do 30 dní od podania daňového 

priznania.  

 3.2.4 Spotrebné dane 

Táto skupina daní patrí do nepriamych daní selektívneho charakteru, teda sa týka len určitého 

vybraného druhu tovaru. Patria tu pivo, víno, tabak a tabakové výrobky, lieh, minerálne 

oleje (benzín a nafta), uhlie, elektrinu a zemný plyn. Základom dane býva mnoţstvo 

daného tovaru určené v príslušných fyzikálnych jednotkách. Sadzby dane sú rozdielne 

v závislosti na konkrétnom tovare. Kaţdá spotrebná daň je zakalkulovaná v predajnej cene 

výrobku, tým pádom postihuje beţného spotrebiteľa nepriamo.  

 3.2.5 Miestne dane a miestne poplatky 

Miestne dane predstavujú špecifickú skupinu zdanenia občanov. Môţe ich ukladať obec alebo 

vyšší územný celok a príjmy z týchto daní plynú do rozpočtov obcí alebo vyššieho územného 

celku. Do miestnych daní patria: 

 daň z nehnuteľností,  

 daň za psa, 

 daň za uţívanie verejného priestranstva, 

 daň za ubytovanie,  

 daň za predajné automaty, 

 daň za nevýherné hracie stroje, 

 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 
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 daň za jadrové zariadenia a  

 daň z motorových vozidiel. 

Všetky tieto dane, aţ na daň z motorových vozidiel, ukladá obec. Okrem daní môţe obec 

uloţiť aj miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľností 

 Delí sa na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov 

v bytovom dome (ďalej len daň z bytov). Poplatníkom dane z pozemkov je vlastník 

pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu alebo obce, fyzická alebo právnická osoba, 

ktorej bolo pridelené obhospodarovanie pozemku vyčleneného z pôdneho fondu alebo 

nájomca pozemku. Predmetom dane z pozemkov sú orné pôdy, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady, trvalé trávne porasty, záhrady, zastavané plochy, nádvoria, lesné pozemky, na ktorých 

sú hospodárske lesy alebo rybníky s chovom rýb, stavebné pozemky. Základ dane z 

pozemkov závisí na druhu pozemku a je určený výmerou pozemku v m
2 

vynásobenou 

hodnotou 1 m
2
 pozemku. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. 

 Poplatníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve 

štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Stavbami sa myslia hlavne stavby na bývanie, 

stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu, stavby na poľnohospodársku produkciu, 

skleníky, vodné hospodárstvo, stavby rekreačných a záhradkárskych chát, samostatne stojace 

garáţe (budovy s funkciou garáţí), priemyselné stavby a stavby podnikateľské. Základom 

dane sa rozumie výmera zastavanej plochy v m
2
 a ročná sadzba dane je 0,033 eura za kaţdý 

m
2
. 

 Vlastník bytu/nebytového priestoru, správca bytu/nebytového priestoru vo vlastníctve 

štátu, obce alebo vyššieho územného celku môţe byť poplatníkom dane z bytov. Predmetom 

dane sú byty a nebytové priestory. Základ dane je rovný výmere podlahovej plochy bytu v m
2
 

a sadzba dane je rovnaká ako u dane zo stavieb, teda 0,033 eura za kaţdý m
2
. 

Daň za psa 

 Túto daň musí zaplatiť vlastník alebo drţiteľ psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov. 

Základom dane je počet psov a sadzbu dane si určí kaţdá obec.  
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Daň za užívanie verejného priestranstva 

 Predmetom dane je osobitné uţívanie verejného priestranstva
15

 a daňovníkom je 

osoba, ktorá toto priestranstvo uţíva. Základom dane je výmera tohto priestranstva v m
2
 

a sadzbu dane si určuje obec. 

Daň za ubytovanie 

 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení podľa osobitého predpisu, pričom daňovníkom je táto osoba. 

Základom dane je počet prenocovaní a sadzbu si určí obec sama.  

Daň za predajné automaty 

 Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a nachádzajú 

sa v priestoroch dostupných verejnosti. Do tejto skupiny však nepatria  automaty vydávajúce 

cestovné lístky. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá tieto automaty prevádzkuje je zároveň 

poplatníkom. Základom dane je počet automatov a sadzbu si určí obec.  

Daň za nevýherné hracie stroje  

 Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, 

pričom nevydávajú ţiadnu peňaţnú výhru a sú verejnosti prístupné. Za nevýherné hracie 

prístroje sa povaţujú elektronické alebo mechanické prístroje a automaty určené na zábavné 

a počítačové hry. Zaplatiť daň bude musieť prevádzkovateľ týchto prístrojov, pričom sadzbu 

dane určuje opäť obec vzhľadom na počet hracích prístrojov.  

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 Predmetom tejto dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta a poplatníkom je drţiteľ motorového vozidla. Základom dane je počet dní, ktoré strávi 

dané vozidlo v oblasti a sadzbu si určuje obec.  

Daň za jadrové zariadenia 

 Predmetom dane je jadrové zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom 

reaktore a vyrába sa jadrová energia. Daňovníkom je drţiteľ povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu 
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 Verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 
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elektrickej energie. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m
2
 

nachádzajúceho sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzba sa pohybuje od 0,0039 

do 0,0006 eura za m
2
 v závislosti od vzdialenosti od daného zariadenia.  

Daň z motorových vozidiel 

 Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré je evidované 

v Slovenskej republike a pouţíva sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynú príjmy, 

ktoré sú predmetom dane z príjmov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, alebo 

organizačná zloţka zapísaná do obchodného registra, ktorá je drţiteľom vozidla zapísaným 

v osvedčení o evidencií, ktorá toto vozidlo pouţíva, pričom drţiteľ vozidla zomrel, zanikol 

alebo bol zrušený alebo ktorá pouţíva vozidlo, ale osoba zapísaná v evidencií toto vozidlo 

nepouţíva k podnikaniu.  

3.3 Daňový systém Rakúskej republiky 

 Rakúsko je spolková republika zloţená z 9 spolkových zemí a patrí k najvyspelejším 

krajinám v EÚ. Rakúsky daňový systém je zaloţený na priamych daniach tvorených 

predovšetkým osobnou dôchodkovou daňou a daňou zo zisku korporácií, nepriamych daniach 

tvorených daňou z pridanej hodnoty a akcízami a sociálnom poistení. Sústavu doplňujú 

majetkové dane, daň z motorových vozidiel a mnoţstvo miestnych daní (Široký, 2010). 

 3.3.1 Osobná dôchodková daň (daň z príjmov fyzických osôb) 

 Tejto dani podliehajú fyzické osoby s trvalým pobytom v Rakúsku alebo osoby 

obvykle sa zdrţujúce v Rakúsku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov. Dania sa im pritom všetky 

príjmy či uţ z domova, alebo zo zahraničia. Sú teda daňovými rezidentmi a majú 

neobmedzenú daňovú povinnosť. Nonrezidenti majú daňovú povinnosť obmedzenú a dania 

len určité druhy príjmov.  

 Príjmy zahrnuté do tejto kategórie sa zahrnujú do niekoľkých kategórií: 

 príjmy z poľnohospodárskej činnosti a lesného hospodárstva, 

 príjmy zo samostatnej podnikateľskej činnosti, 

 príjmy z obchodovania, 

 príjmy zo závislej činnosti (zamestnanci, pracovníci, dôchodcovia), 

 výnosy z prenájmu a leasingu, 
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 príjmy z kapitálového majetku, 

 ostatné príjmy. 

Medzi príjmy, ktoré nie sú zdaňované patria napríklad výhry v lotériách, peniaze na detskú 

starostlivosť, peniaze na opatrovanie alebo výpomoc rodinám.  

 Na zníţenie daňovej povinnosti môţu poplatníci uplatniť paušálne výdavky, 

odpočítateľné poloţky a aj zľavy na dani. Niektoré skupiny poplatníkov si uplatňujú práve 

paušálne výdavky na daň. Pri zdanení príjmov z podnikania si môţe uplatniť výdavky vo 

výške 6% z hrubého príjmu, pri vedeckej a pedagogickej činnosti si môţe uplatniť 12%. 

Okrem paušálnych výdavkov si vybraní poplatníci môţu uplatniť aj 5% z príjmov 

u hudobníkov, umelcov a predajných zástupcov a 7,5% u novinárov (Nerudová, 2011). 

Maximálne čiastky sa pritom menia kaţdý rok. Medzi poloţky odpočítateľné od základu 

dane sa zahrnujú osobné poistenie, dary do výšky 10% z príjmov za predchádzajúce obdobie, 

ochrana bývania a iné. Poberatelia rodinných prídavkov si môţu uplatniť ešte zníţenie 

základu dane a to o sumu vo výške 220 eur na kaţdé dieťa, na ktoré boli vyplácané rodinné 

prídavky min. za 6 mesiacov v kalendárnom roku. 

 Poplatníci si majú moţnosť uplatniť aj zľavy na dani, medzi ktoré patria: 

 zľava na zamestnanca  54 eur za rok, 

 zľava na prepravu  291 eur za rok, 

 zľava na dôchodcu  400 eur za rok, 

 zľava na dieťa  58,4 Eura za mesiac na dieťa,  

 zľava na samoţiviteľa s 1 dieťaťom  494 eur za rok, ale príjmy manţelky nesmú 

presiahnuť čiastku 6600 eur alebo musí vyţivovať dieťa sám a jeho príjmy nesmú 

prekročiť 6600 eur, 

 zľava na samoţiviteľa s 2 deťmi  669 eur za rok ale príjmy manţelky nesmú 

presiahnuť čiastku 6600 eur alebo musí vyţivovať dieťa sám a jeho príjmy nesmú 

prekročiť 6600 eur atď..  

 V Rakúsku je uplatňovaná progresívna sadzba dane. V praxi to znamená, ţe čím 

vyšší príjem poplatník dosiahol, tým vyššie percento bude musieť odviesť pri dodatočnej 

čiastke. Hodnoty sadzieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
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Príjem v eurách Daň z príjmov v eurách 
Hraničná sadzba 

dane 

Do 11 000 eur 0 0% 

Od 11 000 do 25 000 eur 
 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 − 11 000 ∗ 5 510

14 000
 36,5% 

Od 25 000 do 60 000 eur  𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 − 25 000 ∗ 15 125

35 000
+ 5110 43,2143% 

Nad 60 000 eur  𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 − 60 000 ∗ 0,5 + 20 235 50% 

  Tabuľka 3.2: Progresívna daň v Rakúsku  (zdroj: www.bmf.gv.at)  

Ako je zrejmé z tabuľky, príjmy do 11 000 eur nie sú zdanené, čo je výhodné hlavne pre 

malých podnikateľov. Daňové priznanie musia podávať poplatníci, ktorých príjmy presiahnu 

10 000 eur, pričom zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Podáva sa do 30.4. nasledujúceho 

roku po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak je priznanie podané elektronicky, táto lehota sa 

predlţuje aţ do 30.6.. 

 3.3.2 Daň zo zisku korporácií (daň z príjmov právnických osôb) 

 Dani zo zisku korporácií podliehajú právnické osoby ako s.r.o., akciové spoločnosti, 

druţstvá, zdruţenia a ostatné spoločnosti. Predmetom dane z príjmov firiem sú všetky 

príjmy, hlavné alebo doplnkové, peňaţnej či nepeňaţnej povahy. Zdaniteľný príjem je teda 

príjem z jedného alebo viacerých zdrojov, zníţený o vybrané výdavky a straty z týchto 

zdrojov. 

 Daňovým rezidentom je spoločnosť, ktorá má sídlo alebo miesto skutočného vedenia 

firmy v Rakúsku. Pre určenie tohto miesta je dôleţité umiestnenie strategického 

manaţmentu
16

. Spoločnosti zaloţené podľa rakúskeho obchodného práva musia mať svoje 

právne sídlo v Rakúsku (Široký, 2010). 

 Rakúsko uplatňuje 25% sadzbu dane z príjmov PO. Na rozdiel od osobnej 

dôchodkovej dane, kde je zavedená progresívna daň, u právnických osôb sa vyuţíva rovná 

daň pre všetky spoločnosti. Pre rakúske spoločnosti platí, ţe musia platiť daň kaţdý rok, aj 

keby im vyšla za predchádzajúce obdobie strata. Minimálna zaplatená daň za rok činí pre 

s.r.o. 1 750 eur a pre a.s. 3 500 eur. Sumu, ktorú ale poplatník zaplatí nad rámec svojej 

daňovej povinnosti, si môţe uplatniť nasledujúcom zdaňovacom ako zálohu. Zálohy na daň sa 

                                                 
16

 Kancelária firmy, kde sú vykonávané zásadné rozhodnutia 
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odvádzajú v 4 rovnomerných splátkach k 15.2., 15.5., 15.8. a 15.11.. (Príklad: Ak spoločnosti 

s ručením obmedzeným v r. 2010 vyšla daňová povinnosť 250 eur, musel odviesť minimálnu 

daň vo výške 1 750 eur. V nasledujúcom zdaňovacom období r. 2011 si  započítal rozdiel 

1750- 250 =1 500 eur do záloh. Daňová povinnosť v r. 2011 mu vyšla 2 000 eur. Vďaka tomu, 

že si ale odpočítal 1 500 eur z minulého roka do záloh, jeho výsledná daňová povinnosť bude 

iba 2000-1500=500 eur.). Zdanený zisk na úrovni spoločnosti, ktorý je ďalej rozdelený medzi 

akcionárov v podobe dividend, sa daní taktieţ 25 % sadzbou (Nerudová, 2011).  

 Za zdaňovacie obdobie sa obecne berie kalendárny rok, ale poplatníci si môţu zvoliť 

aj hospodársky rok. Lehota je rovnaká ako u osobnej dôchodkovej dane do 30.4., 

elektronickou formou aţ do 30. júna. 

 3.3.3 Daň z pridanej hodnoty 

 Medzi osoby podliehajúce dani z pridanej hodnoty patria podnikatelia, ktorí dodávajú 

tovar alebo poskytujú sluţby v Rakúsku, podnikatelia, ktorí nakupujú tovar z iných členských 

štátov a sluţby s týmto spojené. Medzi osoby podliehajúce tejto dani patria aj drobní 

podnikatelia, ktorí sú od dane oslobodení, farmári a lesníci podliehajúci špeciálnemu reţimu 

a verejnoprávne osoby, ktoré sú od dane oslobodené, pokiaľ celková hodnota ich 

intrakomunitárneho nadobudnutia prekročí čiastku 11 000 eur za rok a osoby, ktoré dováţajú 

tovar z tretích zemí. Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru, poskytnutie sluţieb 

v Rakúsku v rámci podnikateľskej činnosti, intrakomunitárne nadobudnutie a dovoz tovaru 

z nečlenských štátov EÚ (Široký, 2010). 

 Rakúsko vyuţíva základnú aj zníţenú sadzbu dane. Základná sadzba má hodnotu 

20% a zníţená sadzba dane 10%. Od r. 1995 sa pouţíva aj špeciálna ,,medzisadzba“, ktorá má 

hodnotu 12%. Zníţená sadzba dane sa pouţíva na potraviny, kultúrne podujatia, lieky, noviny, 

časopisy, reštauračné a hotelové sluţby, poľnohospodárske výrobky a dopravu osôb. 

 Registračnú povinnosť majú podnikatelia, ktorých obrat v beţiacom kalendárnom 

roku presiahne čiastku 30 000 eur.  

 Pokiaľ podnikateľov obrat presiahne hranicu 100 000 eur, musí podávať priznanie 

mesačne, ak túto hranicu neprekročí, podáva priznanie štvrťročne. Platitelia DPH sú povinný 

podať aj súhrnné daňové priznanie za celý rok a to do 30.4. nasledujúceho roku, prípadne do 

30.6., ak ho podajú elektronicky (Nerudová, 2011).  
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 3.3.4 Daň z nehnuteľností 

 Daň z nehnuteľností patrí k majetkovým daniam odvádzaným na základe vlastníctva 

majetku nachádzajúceho sa v Rakúsku. Vymeriava sa na základe federálneho zákona o dani 

z nehnuteľnosti. Obce majú moţnosť pri stanovovaní dane navýšiť základnú sadzbu aţ 

o 500%. Základná sadzba sa pritom pohybuje na úrovni do 1% zo základu v závislosti na 

rozhodnutí obce. Pokiaľ daňová povinnosť presiahne hodnotu 75 eur, platí sa štvrťročne 

v splátkach 15. februára, 15. mája, 15 augusta a 15. novembra. Pokiaľ hodnotu 75 eur 

nepresiahne, odvádza sa jedenkrát ročne k 15. máju. Samozrejme existujú aj výnimky zo 

zákona, ktoré oslobodzujú niektoré nehnuteľnosti zo zdaňovania. Sú to napr. nehnuteľnosti, 

ktoré slúţia verejnej potrebe a sluţbám, dopravné komunikácie a pod..  

 3.3.5 Daň dedičská a daň darovacia 

 Tieto dve dane boli zrušené k 31.7.2008 rozhodnutím Ústavného súdu. Ten nemal 

námietky voči existencii oboch daní ako takých, ale prekáţala mu konkrétna podoba, ktorá 

spôsobovala nerovnosť občanov, čo je protiústavné (Široký, 2010). 

 3.3.6 Spotrebné dane 

 Podobne ako v ostatných krajinách platí o spotrebných daniach, ţe sú zdaňované 

prevaţne v mieste spotreby. V Rakúsku sa medzi spotrebné dane zaraďujú alkohol 

a alkoholické výrobky, pivo, šumivé víno, víno, medziprodukty, minerálne oleje, pohonné 

hmoty a palivá a aj tabakové výrobky. Spotrebná daň sa zvyčajne počíta ako pevná suma na 

jednotku (napr. daň z alkoholických nápojov 10 eur za liter čistého alkoholu). 

 V úpravách spotrebných daní Európskou úniou sú definované základy vnútorného 

systému spotrebných daní. Tieto základy boli zapracované do rakúskeho práva v podobe 

Zákona o dani z alkoholu, Zákona o dani z piva, Zákona o dani z minerálnych olejov, Zákona 

o dani zo šumivých vín a Zákona o dani z tabaku. 
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4. Porovnanie daňových systémov vybraných krajín 

Európskej únie 

4.1 Daň z príjmov fyzických osôb 

 

 

Graf 4.1: Porovnanie sadzieb dane z príjmov FO (vlastná tvorba) 

 Ako je viditeľné z grafu, sadzba dane z príjmov fyzických osôb v Česku a na 

Slovensku je stále rovnaká a nezávisí na výške príjmov, ktoré dosiahne poplatník. V Rakúsku 

sadzba dane naopak závisí na výške príjmov a pohybuje sa od 0% pri príjmoch do 11 000 eur 

aţ po 50% pri príjmoch vo výške nad 60 000 eur.  

 Príklad: Pán X má zaloţenú ţivnosť. Jeho príjmy zo ţivnosti v roku 2012 dosiahli 

čiastky 10 000 eur/ 20 000 eur/ 40 000 eur. Výdaje si uplatňuje paušálnou čiastkou. Jeho 

manţelka je na materskej dovolenke, nemá ţiadne vedľajšie príjmy a majú spolu 1 dieťa, 

ktoré študuje na základnej škole. Počas roka poskytol školskému zariadeniu dar v hodnote 

100 eur a jeho ţivotné poistenie bolo 300 eur. 

 Otázka: Ako by pán X postupoval pri výpočte dane v ČR, na Slovensku a v Rakúsku?  
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Výpočet v ČR: Pri výpočte v ČR bol pouţitý kurz 1 euro = 24,8 Kč. V Česku si môţe pán X 

uplatniť obe nezdaniteľné časti, a to ţivotné poistenie a dar. 

Príjmy  248 000 Kč 496 000 Kč 992 000 Kč 

Výdavky (60%) 148 800 Kč 297 600 Kč 595 200 Kč 

Základ dane   99 200 Kč 198 400 Kč 396 800 Kč 

Nezdaniteľná časť 

ZD 

7 440 + 2 480 = 9 920 

Kč 
     9 920 Kč      9 920 Kč 

Základ dane po 

úprave 
   89 280 Kč  188 480 Kč  386 880 Kč 

Daň 15%    13 392 Kč    28 272 Kč    58 032 Kč 

Zľava na poplatníka    24 840 Kč    24 840 Kč    24 840 Kč 

Zľava na manželku    24 840 Kč    24 840 Kč    24 840 Kč 

Daňová povinnosť po 

zľavách 
             0 Kč                0 Kč       8 352 Kč 

Bonus na dieťa    13 404 Kč    13 404 Kč    13 404 Kč 

Vrátená čiastka    13 404 Kč    13 404 Kč      5 052 Kč 

  Tabuľka 4.1: Výpočet daňovej povinnosti v ČR (vlastné spracovanie)  

Výpočet na Slovensku: Na Slovensku si pán X nemôţe uplatniť ani ţivotné poistenie ani dar 

ako nezdaniteľné časti. 

Príjmy   10 000 eur  20 000 eur 40 000 eur 

Výdavky (40%)    4 000 eur    8 000 eur 16 000 eur 

Základ dane     6 000 eur  12 000 eur 24 000 eur 

Nezdaniteľná časť 

ZD 
   3 644,74 eur    3 644,74 eur   2 390,49 eur 

Nezdaniteľná časť 

ZD na manželku 
   3 644,74 eur    3 644,74 eur   3 644,74 eur 

Základ dane po 

odpočtoch 
           0 eur    4 710,52 eur 17 964,77 eur 

Daň 19 %            0 eur       894,99 eur    3 413,30 eur 

Bonus na dieťa       246,12 eur       246,12 eur       246,12 eur 

Daňová povinnosť      -246,12 eur (vrátka)       648,87 eur    3 167,18 eur 

  Tabuľka 4.2: Výpočet daňovej povinnosti v SR (vlastné spracovanie)  
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Výpočet v Rakúsku: V Rakúsku si môţe pán X uplatniť ako nezdaniteľné časti dar aj ţivotné 

poistenie a okrem toho si môţe uplatniť aj prídavok na dieťa v hodnote 220 eur. 

Príjmy 10 000 eur 20 000 eur 40 000 eur 

Výdavky (6%) 600 eur 1 200 eur 2 400 eur 

Základ dane 9 400 eur 18 800 eur 37 600 eur 

Nezdaniteľné časti 

ZD 

300 + 100 + 220 = 

620 eur 
620 eur 620 eur 

Základ dane po 

úprave 
8780 eur 18 180 eur 36 980 eur 

Daň za príjem do 

11 000 eur 
0 eur 0 eur 0 eur 

Daň za príjem do 

25 000 eur 
0 eur 

0,365 x 7 180 =     

2 620,70 eur 
5 110 eur 

Daň za príjem do 

60 000 eur 
0 eur 0 eur 

0,43214 x 11 980 =       

5 177 eur 

Celková daň 0 eur 2 620,70 eur 10 287 eur 

Zľava na 

samoživiteľa s 1 

dieťaťom 

494 eur 494 eur 494 eur 

Zľava na dieťa  700,80 eur 700,80 eur 700,80 eur 

Daňová povinnosť -1194,80 eur (vrátka) 1 425,90 eur 9 092,2 eur 

  Tabuľka 4.3: Výpočet daňovej povinnosti v Rakúsku (vlastné spracovanie)  

 Vo všetkých troch tabuľkách je vidieť pomerne značné rozdiely vo výpočte daňovej 

povinnosti. Rozdiely sú badateľné hlavne v nezdaniteľných poloţkách, v sumách, ktoré si 

môţu poplatníci uplatňovať ako nezdaniteľné poloţky alebo zľavy na dani, ale aj v percentách 

paušálnych výdavkov. Rakúsko sa okrem toho odlišuje aj progresívnym zdaňovaním, čo 

spôsobuje situáciu, ţe ľudia s veľkými príjmami prispejú do rozpočtu oveľa vyššími 

čiastkami.  
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4.2 Daň z príjmov právnických osôb  

  

  

Graf 4.2: Porovnanie sadzieb dane z príjmov PO (vlastná tvorba) 

 Na grafe je vidieť, ţe najvyššia sadzba je v Rakúsku, a to aţ 25%. Rakúsko má ale 

pomerne širokú škálu moţností na zníţenie základu dane, preto vysoké percento nie je takou 

veľkou prekáţkou pre firmy. Dôleţitú otázku v oblasti právnických osôb môţe v budúcnosti 

zohrávať aj Európska únia a proces harmonizácie priameho zdanenia, keďţe sa snaţí zaviesť 

nové smernice, ktoré by uľahčovali situáciu v otázkach medzinárodného zdanenia.  
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4.3 Daň z pridanej hodnoty 

 

         

Graf 4.3: Porovnanie sadzieb DPH (vlastná tvorba) 

 Ako je čitateľné z grafu, základné sadzby DPH sú vo všetkých troch krajinách 

rovnaké. Tento stav ale netrvá veľmi dlho. V Rakúsku je základná sadzba na úrovni 20% uţ 

dlhšie. V Česku k nej pristúpili aţ v roku 2010 a na Slovensku sa začala pouţívať v roku 

2011. Po rozdelení krajín v roku 1993 sa úroveň základnej sadzby pohybovala aţ vo výške 

23% v ČR a 25% na Slovensku, ale s pribúdajúcim časom klesla aţ na dnešných 20%. 

Podobne ako zvýšená sadzba, má v Rakúsku aj zníţená sadzba dlhoročnú tradíciu na úrovni 

10%. Aj tento fakt vypovedá o tom, ţe Rakúsko patrí k vyspelým a ekonomicky zdatným 

krajinám Európy s veľmi ustálenými podmienkami. Na Slovensku sa výška zníţenej sadzby 

pohybovala od 5% aţ do 14% v roku 2003. V súčasnosti je platná od roku 2007 sadzba 10%. 

Zníţená sadzba v Českej republike v r. 2012 narástla aţ na hodnotu 14%. Po Maďarsku (18%) 

je táto hodnota druhá najvyššia v EÚ. Keďţe sa zníţená sadzba týka potravín, tepla, chladu, 

palivového dreva, ubytovacích sluţieb atd., má zvýšenie pomerne veľký dopad na náklady 

obyvateľov. Toto riešenie zlej ekonomickej situácie nie je práve ideálne, no vzhľadom 

k nutnosti zniţovania deficitu štátneho rozpočtu s ohľadom na podmienky fungovania Českej 

republiky v EÚ, bolo pochopiteľné. Hodnota sadzieb DPH a to, ţe sa DPH pouţíva, je do 

značnej miery zásluhou harmonizácie a prijatých smerníc, keďţe krajiny museli najskôr prejsť 
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na systém DPH a následne boli prijaté minimálne hranice pre základnú a zníţenú sadzbu 

platné dodnes.  

4.4 Porovnanie štruktúry daňových príjmov 

 

 

Graf 4.4: Štruktúra daňových príjmov ŠR ČR vyjadrená v % (zdroj: www.mfcr.cz) 

 Celkové príjmy štátneho rozpočtu ČR v roku 2010
17

 dosiahli 1000,38 mld. Kč, z čoho 

príjmy daňového charakteru činili 508,02 mld. Kč (50,78% z celkového štátneho rozpočtu). 

Ostatné príjmy do štátneho rozpočtu pozostávali z poistného na sociálne zabezpečenie 

v hodnote 355,84 mld. Kč a nedaňových a ostatných príjmov v hodnote 136,52 mld. Kč. 

Z grafu je viditeľné, ţe najväčší príspevok do rozpočtu z daňových poloţiek vytvára DPH 

a najmenší ostatné daňové príjmy. Poplatníci DPFO a DPPO odviedli zhruba rovnakú čiastku.  

 Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenska dosiahli v roku 2011 čiastky 12 002 326 

tisíc eur a príjmy daňového charakteru mali hodnotu 8 700 293 tisíc eur (72,49% z celkového 

štátneho rozpočtu). Ostatné príjmy do ŠR zahrnujú príjmy nedaňové 858 839 tisíc eur a granty 

a transfery 2 443 194 tisíc eur. Aj na Slovensku platí, ţe najväčší príspevok do ŠR z daní má 

DPH, ale najmenší príspevok má, na rozdiel od ČR, DPFO. 

 

                                                 
17
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Graf 4.5: Štruktúra daňových príjmov ŠR SR vyjadrená v % (zdroj: www.mfsr.sk) 

  

 

Graf 4.6: Štruktúra daňových príjmov štátneho rozpočtu Rakúska vyjadrená v %                          

(zdroj: www.statistik.at) 

 Vzhľadom na veľké mnoţstvo daní v Rakúsku je tento graf veľmi zjednodušený. 

Celkové príjmy štátneho rozpočtu Rakúska dosiahli v roku 2011 čiastku 144,256 miliárd eur, 

z toho daňové príjmy dosiahli sumy pribliţne 82,781 miliárd eur (57,38% z celkového 
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štátneho rozpočtu). Ostatné príjmy ŠR sú tvorené zo sociálnych príspevkov čiastkou 48,724 

miliárd eur a ostatných nedaňových príjmov sumou pribliţne 12,751 miliárd eur. 

Z konkrétnych daní sa opäť najviac vyberie na DPH, nasledujú spotrebné dane a potom 

DPFO. 

 Ako je viditeľné z jednotlivých grafov, v kaţdej krajine sú percentuálne vyjadrenia 

jednotlivých získaných príjmov rozdielne. V Česku sú príjmy z DPH, spotrebnej dane, DPFO 

a DPPO rozdelené pomerne rovnomerne a pri výraznejšom, pre štát negatívnom, zásahu by 

mohlo dôjsť k značným stratám. Na Slovensku dominuje pri naplňovaní štátnej pokladnice 

DPH. Naopak na druhom konci sa nachádza DPFO. Mohlo by to indikovať situáciu, ţe pri 

výbere daní môţe dochádzať k veľkým únikom a vláda by sa mala touto oblasťou viacej 

zaoberať, ale z veľkej časti to je spôsobené aj systémom, ktorý je na Slovensku zavedený. 

Rakúsko má veľké mnoţstvo daní a najviac vyberie na DPFO a DPH, vysokú čiastku vyberú 

aj na ostatných daniach. 

4.6 Vývoj minimálnej mzdy a odvody z priemernej mzdy 

 

 

Obr. 4.1: Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku a v Česku (zdroj: Eurostat) 

 Na grafe je viditeľné, ţe v poslednom roku minimálna mzda na Slovensku predstihla 

minimálnu mzdu v Česku. Minimálna mzda v Česku je od 1.1.2007 stále na čiastke 8 000 Kč, 

čo na grafe predstavuje hodnotu 310,23 eur. Na Slovensku sa v r. 2012 zvýšila hodnota 

minimálnej mzdy na čiastku 327,2 eur. Rakúsko má od 1.1.2009 stanovenú sadzbu vo výške 
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1 000 eur. Dovtedy mali v Rakúsku stanovené minimálne sadzby iba na základe kolektívnych 

zmlúv a zákonom stanovená sadzba neexistovala. 

 Priemerná hrubá mzda v roku 2010 sa v jednotlivých krajinách vyšplhala do 

rozdielnych výšok. V Rakúsku sa v tomto roku priemerná mzda rovnala úrovni 3030 eur, na 

Slovensku 769 eur a v Česku 23951 Kč, čo v prepočte znamenalo asi 956 eur
18

. Jednoduchým 

výpočtom sa dá spočítať, ţe mzda v Rakúsku bola pribliţne 4-krát vyššia ako na Slovensku 

a viac ako 3-krát vyššia ako v Česku. Rozdiely medzi mzdami na Slovensku a v Česku sa 

dlhšiu dobu pohybujú zhruba na rovnakej percentuálnej úrovni pohybujúcej sa okolo 20% 

v prospech Česka. Priemerné mzdy v roku 2010 sú znázornené aj v nasledujúcom grafe. 

 

Graf 4.7: Priemerné mzdy v roku 2010 (vlastné spracovanie) 

 Pre výpočty odvodov a čistej mesačnej mzdy v Česku a na Slovensku bude pouţívaná 

priemerná mzda v roku 2011, pričom zamestnanec si uplatňuje iba zľavu na poplatníka. 

Výpočty sú znázornené v nasledujúcich tabuľkách:  

Česká republika Zamestnanec Zamestnávateľ  

Hrubá mzda 24 319 Kč  

Superhrubá mzda 32 600 Kč  

Zdravotné poistenie (4,5%; 9%)   1 095 Kč   2 189,00 Kč 

Dôchod. poistenie (6,5%; 21,5%)   1 581 Kč   5 228,80 Kč 

                                                 
18

 Podľa platného kurzu NBS 31.12.2010,  1 EUR = 25,061 ČK 
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Nemocenské poistenie (0%; 2,3%)           0 Kč      559,36 Kč 

Štátna politika zamestnanosti (0%; 

1,2%) 
          0 Kč      291,84 Kč 

Sociálne poistenie spolu    1 581 Kč   6 080,00 Kč 

Odvody spolu    2 676 Kč   8 269,00 Kč 

Záloha na daň (32600 x 15%)    4 890 Kč  

Zľava na poplatníka    2 070 Kč  

Záloha na daň po zľave    2 820 Kč  

Čistá mesačná mzda  18 223 Kč  

Mzdové náklady zam-teľa na 

zam-ca na mesiac 
 32 588,00 Kč 

  Tabuľka 4.4: Odvody zamestnanca a zamestnávateľa ČR (zdroj: ekonomika.sme.sk)  

Slovensko Zamestnanec Zamestnávateľ 

Hrubá mzda 786,00 eur  

Zdravotné poistenie (4%; 10%)   31,44 eur   78,59 eur 

Nemocenské poistenie (1,4%; 

1,4%)  
  11,00 eur   11,00 eur 

Starobné poistenie (4%; 14%)    31,44 eur 110,04 eur 

Invalidné poistenie (3%; 3%)    23,58 eur    23,58 eur 

Poistenie v nezamestnanosti 

(1%; 1%)  
    7,86 eur      7,86 eur 

Garančný fond (0%; 0,25%)     0,00 eur      1,96 eur 

Rezervný fond (0%; 4,75%)      0,00 eur    37,33 eur 

Úrazové poistenie (0%; 0,8%)      0,00 eur      6,28 eur 

Sociálne poistenie spolu 

(9,4%; 25,2%)  
    73,88 EUR 198,05 EUR 

Odvody spolu   105,32 EUR 276,64 EUR 

Mesačný základ dane   680,68 eur  

Mesačná nezdaniteľná časť   303,72 eur  

Mesačný základ dane pred 

zdanením 
  376,96 eur  

Záloha na daň z príjmu (19%)     71,62 eur  

Čistá mesačná mzda:   609,06 EUR  

Mzdové náklady zam-teľa na 

zam-ca na mesiac 
 1 062,64 EUR 

  Tabuľka 4.5: Odvody zamestnanca a zamestnávateľa SR (zdroj: ekonomika.sme.sk)  
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 Pri výpočte čistej mesačnej mzdy v Česku z pôvodnej hodnoty hrubej mzdy ostalo 

zamestnancovi takmer 75%. Zamestnávateľove náklady na jedného zamestnanca pritom 

dosiahli hodnotu 32 588 Kč zloţenú zo mzdy zamestnanca a odvodov, pričom odvody tvoria 

34% hrubej mzdy. 

 Pri výpočte čistej mesačnej mzdy na Slovensku z pôvodnej hodnoty hrubej mzdy 

ostalo zamestnancovi aţ 77,5%. Zamestnávateľove náklady na jedného zamestnanca narástli 

na číslo 1062,64 eura a odvody tvoria 35,2% z hrubej mzdy.  

 Pre výpočet odvodov a čistej mzdy v Rakúsku je pouţitá hrubá mesačná mzda z roku 

2010 v hodnote 3 030 eur. V Rakúsku sú sadzby na poistenie rozdelené podľa toho, či je 

poplatník úradný zamestnanec alebo pracovník. V tabuľke sú uvedené údaje pre úradného 

zamestnanca. Zamestnanec má taktieţ nárok na 13. a 14. plat.  

Rakúsko Zamestnanec  Zamestnávateľ  

Hrubá mzda 3 030 eur  

Sociálne zabezpečenie    547,52 eur  

Sociálne zabezpečenie z 13.-

teho a 14.-teho platu 
   517,22 eur  

Náklady zamestnávateľa na 

zabezpečenie zamestnanca 
 1 606,10 eur 

Daň z príjmov      562,66 eur  

Čistá mesačná mzda  1.919,82 eur  

Daň z príjmov 13. plat     113,57 eur  

Čistá mzda 13. plat  2.399,21 eur  

Daň z príjmov 14. plat      150,77 eur  

Čistá mzda 14. plat     2.362,01 eur  

Mzdové náklady zam-teľa na 

zam-ca na mesiac 
 4 636,10 eur 

Tabuľka 4.6: Odvody zamestnanca a zamestnávateľa Rakúsko (zdroj: www.karriere.at) 

 Pri výpočte čistej mesačnej mzdy v Rakúsku z pôvodnej hodnoty hrubej mzdy ostalo 

zamestnancovi 63,3%. Zamestnávateľove náklady na 1 zamestnanca narástli na čiastku 

4 636,10 eur, pričom odvody tvoria aţ 53% z hrubej mzdy. 
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4.7 Budúci vývoj v oblasti daní  

 Budúci vývoj v krajinách EÚ je pomerne jasný. Európa a svet sa zmieta v kríze, preto 

vlády musia šetriť. Šetreniu sa nevyhnú ani na Slovensku, Rakúsku a Česku. V Česku a na 

Slovensku je posledné obdobie nestabilná vláda a táto skutočnosť spôsobuje, ţe sa len veľmi 

ťaţko predpovedá, ktoré plány budú aj uskutočnené. 

 V Česku plánovala vláda od roku 2013 zjednotiť sadzbu DPH na 17,5%. Od pôvodnej 

dohody nakoniec zišlo a vláda sa nakoniec dohodla na zvýšení oboch sadzieb o 1%. Základná 

sadzba bude mať teda hodnotu 21% a zníţená 15%. Vláda týmto rozhodnutím chce udrţať 

schodok štátneho rozpočtu na pôvodnej úrovni. Ďalšou plánovanou zmenou, ktorú chystá 

česká vláda je zvýšenie spotrebnej dane za tabak. Táto zmena by sa týkala tabaku, ktorý sa 

predáva v baleniach. Zároveň sa česká vláda plánuje bliţšie venovať otázkam daňových rajov 

a s nimi spojenými moţnými daňovými únikmi. Neprilepšia si hlavne dôchodcovia, ktorým 

chce vláda zmraziť platy a pri vyšších cenách energií, potravín či liekov budú mať starší ľudia 

ešte väčší problém vyţiť ako doteraz. 

 Na Slovensku sa v roku 2012 konali predčasné voľby a nová vláda bude mať veľmi 

náročnú situáciu. Podľa svojho programu plánuje vyššie zdanenie bohatých a úspešných. 

Hranicami pre vyššie zdanenie majú byť 30 000 eur pre ľudí a 30 miliónov eur pre firmy. 

Viac plánuje vybrať aj na spotrebných daniach, konkrétne na alkohole a tabaku. Okrem týchto 

rozhodnutí uvaţuje vláda aj o zvýšeniu majetkových daní zohľadnením luxusu a ekologickej 

škodlivosti. Chýbajúce financie chce vláda získať aj zdanením hazardu. Síce bolo jednou 

z priorít vlády, aby zmeny nezasiahli obyčajných ľudí, je veľmi pravdepodobné, ţe sa takým 

rozhodnutiam neminie a ľudia zmeny pocítia.  

 Rakúsko nielen v rámci týchto troch krajín, ale aj v rámci EÚ patrí k najstabilnejším 

krajinám. Vláda oproti iným štátom nemusí prijímať také drastické rozhodnutia, ktoré by 

výrazne ovplyvnili ţivot beţného občana. Napriek tomu vláda prijala vládny balíček, ktorým 

plánuje ušetriť skoro 28 miliónov eur. Na daniach plánuje z tejto hodnoty vybrať 9,2 milióna 

eur. Odvody obyvateľov s nadpriemernými príjmami budú o niečo väčšie, rast penzií sa 

zbrzdí a platy úradníkov zamrznú na niekoľko rokov. Zmenia sa aj podmienky v predaji 

nehnuteľností, v otázkach skupinového zdanenia, z 13.-teho 14.-teho platu budú vyberané 

väčšie čiastky a vláda sa bude snaţiť zníţiť daňové úniky. Tieto rozhodnutia plánuje rakúska 

vláda realizovať do roku 2016 (Filip, 2012).  
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5. Záver 

 Cieľom bakalárskej práce bolo priblíţiť a porovnať daňové systémy troch krajín, 

konkrétne Českej republiky, Slovenska a Rakúska. V názorných príkladoch sa podarilo podať 

ucelený prehľad o daňových systémoch a ukázali sa podobnosti aj odlišnosti medzi 

jednotlivými systémami. Ďalším cieľom bolo stručne charakterizovať proces harmonizácie 

priamych, ale aj nepriamych daní.  

 Harmonizácia prebieha neustále a Európska únia bude mať na krajiny neustály vplyv. 

Otázkou je do akej miery je harmonizácia vhodná. Na jednej strane existujú opodstatnené 

dôvody, prečo by sa malo v harmonizácií pokračovať, na druhej strane však harmonizácia 

výrazne zasahuje do suverenity krajín, čomu sa krajiny bránia. Aj preto je veľmi náročne 

docieliť, aby prijatá smernica alebo nariadenie malo dostatočne vysokú kvalitu nato, aby 

vyhovovala všetkým alebo aspoň väčšine. Z tohto pohľadu jednoduchšie prebiehala 

a prebieha harmonizácia nepriamych daní. Úspechy dosiahla hlavne vďaka zavedeniu 

systému zdaňovania DPH vo všetkých krajinách, obmedzením sadzieb alebo výsledkami 

v oblasti spotrebných daní.  

 V rámci porovnania daňových systémov Rakúska, Česka a Slovenska sa ukázali 

značné rozdiely. Česká a slovenská daňová sústava je pomerne podobná z hľadiska 

vyuţívaných daní. Rakúsko je omnoho vyspelejšia krajina a aj sústava daní v krajine je širšia 

a zloţitejšia. Je to spôsobené viacerými faktormi ako sú napr. historický vývoj, politická 

situácia, priority vlády, tradície a iné. Z pohľadu beţného človeka by bolo najvýhodnejšie 

pracovať a ţiť v Rakúsku. Ţivotná úroveň krajiny je vysoká a platy sa pohybujú v oveľa 

vyšších číslach. Priemerná mzda na Slovensku a v Česku nedosahuje ani hodnotu minimálnej 

mzdy v Rakúsku. Rakúšania síce odvedú štátu zo svojich príjmov najvyššie percento z 

príjmov, ale peniaze odvedené v minulosti sa potom prejavia na dôchodkoch, zdravotnej 

starostlivosti, ale aj v iných oblastiach.  

 V budúcnosti bude dôleţitou úlohou štátov a Európskej únie zlepšiť kontrolovateľnosť 

daní a odstrániť, resp. aspoň zníţiť mnoţstvo daňových podvodov a únikov. Táto úloha bude 

veľmi náročná a zrejme budú potrebné veľké kompromisy vo viacerých oblastiach. 

Harmonizačný proces sa aj preto zrejme nezastaví a je len na jednotlivých krajinách, do akej 

miery si nechajú do svojej dominancie zasahovať.  
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Zoznam skratiek 

a pod.   a podobne 

atď.   a tak ďalej 

cm³   centimeter kubický 

č.   číslo 

ČR   Česká republika  

ČZD   čiastkový základ dane 

DPFO   Daň z príjmov fyzických osôb 

DPPO   Daň z príjmov právnických osôb 

EÚ   Európska únia 

EC    Európska komisia (European Commission) 

EEC    Európske hospodárske spoločenstvo (European Economic Community) 

HDP   Hrubý domáci produkt  

DPH   Daň z pridanej hodnoty 

FO   Fyzická osoba 

Kč   česká koruna 

KKS    Kumulatívny kaskádový systém 

m²   meter štvorcový 

MFSR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MPaSV  Ministerstvo práce a sociálnych vecí 

medziprod.  medziprodukty 

N   nezáporný súčet 

napr.   napríklad 

nehnuteľ.  Nehnuteľnosti 

NBS   Národná banka Slovenska 

ods.   odsek 

s.r.o.   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

PO   Právnická osoba 

resp.   respektíve 

SR   Slovenská republika 

ŠR   štátny rozpočet 

tzv.   takzvaný  

zam-nec  zamestnanec 

zam-teľ  zamestnávateľ 

Zb.   zbierka 

ZD   základ dane 

zdrav.   zdravotný    

ZTP/P    zdravotne ťaţko postihnutý s potrebou sprievodcu 
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