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1 Úvod 

Daně jsou důležitou součástí příjmů státu. Jejich vznik se datuje již od starověku, 

kdy lidé odváděli část svého jmění do státní pokladny. Tehdy sloužily k financování 

obrany země či válečnému tažení. S postupem času se daně formovaly až do podoby, 

v jaké jsou dnes. Jelikož v dnešní době existuje velké množství poznatků týkajících se 

problematiky daní, diplomová práce se zaměřuje pouze na daň z příjmů fyzických osob 

z důvodu rozdílnosti v aplikaci této daně v jednotlivých státech Evropské unie.  

Cílem diplomové práce je komparace daně z příjmů fyzických osob ve vybraných 

evropských zemích, jejich legislativní úpravy, faktorů, které mají vliv na výši daňové 

povinnosti, s hlavním zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Po dani z přidané hodnoty 

(DPH) je daň z příjmů fyzických osob druhým největším příjmem státního rozpočtu. Tuto 

daň jsou povinny odvádět všechny fyzické osoby se zdanitelným příjmem. Nejčastěji se 

jedná o příjmy ze zaměstnání či z podnikání. Je tedy důležité se alespoň v základní 

problematice orientovat. K tomu patří i zákonná úprava, která se v každé zemi odlišuje. 

Postup je však velmi obdobný. Diplomová práce představí základní problematiku daně 

z příjmů fyzických osob v České republice a její komparaci s dalšími evropskými 

zeměmi.  

Diplomová práce je zaměřena na komparaci daně z příjmů fyzických osob ve třech 

evropských zemích – Česká republika, Slovenská republika a Německo. Jelikož Česká 

republika a Slovenská republika do roku 1993 tvořily jeden společný stát, jejich daňový 

systém má k sobě velmi blízko. Existují však prvky, ve kterých se tyto dvě země liší. A 

právě tyto odlišnosti diplomová práce představí. Obě země navazují neustále obchodní 

vztahy s Německem, což vytváří částečnou závislost na vývoji hospodářské situace. 

Německo je nejen sousedním státem České republiky, ale i jedním ze zakládajících členů 

Evropské unie. Mezi zeměmi Evropské unie dochází ke snaze harmonizaci daní a 

daňových systémů a o zamezení dvojitého zdanění. Evropská unie se snaží harmonizovat 

daňovou oblast tak, aby byly rozdíly v daňových systémech co nejmenší. To platí taktéž 

pro tři zvolené země.  

Druhá a třetí kapitola diplomové práce se zabývá charakteristikou daňových 

systémů, a především daně z příjmů fyzických osob České republiky, Slovenské 

republiky a Německa. U každé země budou popsány konstrukční prvky daně. Kapitoly 

budou charakterizovat co je a není předmětem daně z příjmů fyzických osob u každé 
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země, jejich poplatníky a příjmy osvobozené od daně. Dále se kapitoly budou soustředit 

na popis dílčích základů daní, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky od 

základu daně, daňové slevy a zvýhodnění. S tím souvisí i sazby daně, daňové přiznání či 

zdaňovací období jednotlivých zemí, které bude rovněž součástí teoretické části 

diplomové práce.  

Čtvrtá kapitola obsahuje praktickou část diplomové práce. Poznatky z části 

teoretické pak budou aplikovány na praktických příkladech. Zaměření se bude především 

týkat výpočtu čisté mzdy zaměstnanců v České republice, Slovenské republice a 

Německu. Ve čtvrté kapitole práce budou porovnávány výpočty mezd v jednotlivých 

zemích se zaměřením na rozdíly ve zdaňování.  

Při zpracování teoretické části diplomové práce bude použita metoda popisu, 

metoda obsahové analýzy a metoda postupu. Praktická část bude využívat metodu 

komparace, analýzy, dedukce a syntézy.  
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2 Charakteristika daně z příjmů fyzických osob v České 
republice 

K definici daně lze přistupovat mnohými způsoby. V České republice je daň 

vymezena v § 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jako 

příjem nebo snížení příjmu veřejného rozpočtu. V následující části diplomové práce bylo 

využito metody popisu a analýzy.  

2.1 Vlastnosti a funkce daní 

Zákon za příjem veřejného rozpočtu považuje peněžité plnění, které může mít 

formu daně, cla nebo poplatku. Obecně lze však daň charakterizovat vlastnostmi, kterými 

se vyznačuje. Daň je tedy povinná, zákonem stanovená platba, která plyne do státního 

rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní, tzn. bez nároku na adekvátní plnění ze strany 

státu a neúčelová – poplatníkovi se tedy nenabízí možnost ovlivnit cíl, na který bude daň 

použita.  

Zákon za příjem státního rozpočtu považuje taktéž poplatky. Ty jsou však 

peněžitou částkou, která je vybírána za poskytované služby veřejným sektorem. Poplatky 

jsou na rozdíl od daní účelové, dobrovolné a nepravidelné. Třetí formou příjmu rozpočtu 

dle zákona je clo. Za clo se považuje dávka vybírána státem při překročení zboží přes 

celní hranice. [7] 

Daně představují důležitý nástroj hospodářské politiky státu a plní hned celou řadu 

funkcí. Mezi nejdůležitější z nich patří: 

• fiskální, 

• alokační, 

• redistribuční, 

• stimulační, 

• stabilizační. 

Fiskální funkce představuje primární funkci daně. Jedná se o schopnost naplnění 

veřejného rozpočtu odčerpáním části příjmů ekonomických subjektů. Alokační funkce 

koriguje peněžní prostředky tam, kde stát považuje za nutné. Zjednodušeně lze říct, že se 

prostřednictvím daní dávají prostředky tam, kde si stát myslí, že je to za potřebí. Tehdy 

stát může poskytnout zvýhodnění v podobě daňových úlev či usměrňování preferencí 

pomocí snižování daňové povinnosti. Redistribuční funkce slouží ke zmírnění rozdílů 
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v důchodech jednotlivých ekonomických subjektů. Podstatou je tedy vybírání prostředků 

ve větší míře od bohatších subjektů a pomocí transferových plateb zvyšovat příjmy 

chudším. Transferové platby představují výdaje státního rozpočtu, které směřují k jiným 

subjektům. Typickou transferovou platbou je starobní důchod či nemocenská dávka. 

Daně jsou ekonomickými subjekty především vnímány negativně, proto dochází k jejich 

snaze omezit svou daňovou povinnost. Toho lze docílit různými formami daňových 

úspor. Jednou z nich je například možnost snížit základ daně z příjmů o ztrátu 

z podnikání. Jedná se o pozitivní stimulační funkci. V opačném případě lze daněmi 

negativně stimulovat spotřebu, která poškozuje zdraví spotřebitelů pomocí vysokého 

zdanění. Zde spadá zdanění alkoholických nápojů a cigaret. Ke zmírnění výkyvů 

ekonomického cyklu pak slouží stabilizační funkce daní. V období expanze, kdy rychle 

rostou důchody i spotřeba odčerpávají daně do veřejných rozpočtů větší díl, čímž dochází 

k předcházení přehřátí ekonomiky a vytváří se jakási rezerva. Naopak v období stagnace 

daně pomáhají nastartovat ekonomiku. [9] 

2.2 Daňová soustava České republiky 

V České republice se daně dělí do dvou základních skupin. Daně přímé a nepřímé. 

Existují však i ostatní daňové příjmy, které nelze jednoznačně zařadit ani do jedné 

skupiny. Mají doplňkový charakter.  

Přímé daně jsou adresné, tzn. že lze přesně stanovit osobu, která bude daň platit. 

Plátce těchto daní je zároveň i poplatníkem. Daň je vyměřena na základě příjmu či 

majetku plátce. Přímé daně se tedy dále dělí na daně z příjmů a daně majetkové. Do daní 

z příjmů se zařazuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Daně 

majetkové se pak člení na daň z nemovitých věcí a daň silniční. Přehled rozdělení 

přímých daní je zobrazen v následujícím Schématu 2.1.  

Schéma 2.1.: Přímé daně v České republice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Od 1.1. 2014 byla zrušena daň dědická a darovací, které se rovněž řadily do 

přímých daní. Tyto daně však byly transformovány do daně z příjmů jako bezúplatné 

příjmy, které jsou většinou osvobozeny. Veškeré příjmy z dědictví jsou nyní od daně 

osvobozeny. Mezi přímé daně patřila i daň z nabytí nemovitých věcí, která však byla 

v roce 2020 zrušena.  

Nepřímé daně zatěžují především spotřebu. Na rozdíl od přímých daní se u 

nepřímých daní dopředu nezná poplatník. Známe plátce, kterým je osoba, jež konkrétní 

nepřímou daň odvede státu. Nepřímé daně jsou součástí ceny zboží a služeb. Poplatníkem 

je tudíž spotřebitel a plátcem daně je obchodník.  

Nepřímé daně se dělí do dvou skupin – univerzální a selektivní. Pod univerzální 

nepřímou daň se řadí daň z přidané hodnoty. Je to všeobecná daň, které podléhá zboží i 

služby a v České republice je diferencovaná třemi úrovněmi. Mezi selektivní nepřímé 

daně patří daně spotřební a daně energetické, pod kterými se ukrývá hned několik druhů 

daní. Ty jsou přehledně zobrazeny ve Schématu 2.2. 

Schéma 2.2.: Nepřímé daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3 Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob 

Konstrukce daně je složitá a je za potřebí posuzovat všechny její prvky 

ve vzájemných souvislostech. Je tedy důležité si přesně stanovit kdo je daňový subjekt, 

definovat si plátce a poplatníka. Dále je nutné si vymezit předmět daně a její dílčí základy, 

odpočty od základu daně, zdaňovací období, sazba daně a možnosti uplatnění slev na 

dani. To vše je důležité ke správnému pochopení problematiky.  

Veškerá zákonná ustanovení pochází ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(DZP). Následující podkapitoly jsou z velké části odkazovány na část první zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Především 

§ 2 - § 16, které přesně definují kritéria daně z příjmů fyzických osob.  

2.3.1 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob  

Jak již z názvu vyplývá, poplatníky této daně jsou všechny fyzické osoby. Ty se 

dělí na daňové rezidenty a nerezidenty.  

Daňovým rezidentem je fyzická osoba, která má na území České republiky 

bydliště nebo zde pobývá v průběhu kalendářního roku alespoň 183 dní – tzn. osoba se 

obvykle zdržuje na území České republiky. Daňoví rezidenti mají neomezenou daňovou 

povinnost. Dani podléhají jak příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i 

příjmy plynoucí ze zahraničí. Tudíž u daňových rezidentů dochází ke zdanění 

celosvětových příjmů.  

Ostatní poplatníci se považují za daňové nerezidenty a mají omezenou daňovou 

povinnost, což znamená, že dani podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území České 

republiky.  

Plátcem jsou osoby odvádějící srážkovou daň. Na srážkovou daň se nahlíží jako 

na sazbu daně, která se uplatňuje u osob pracujících pro zaměstnavatele na základě 

dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. [16] 

2.3.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy fyzických osob, a to jak 

peněžní, tak i nepeněžní. Výjimkou jsou příjmy, které nejsou předmětem této daně. Za 

příjem se považuje vše, čím dochází ke zvýšení majetku poplatníka. Existuje však celá 

řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Osvobození se týká více než 60 druhů příjmů 

a jsou uvedeny v § 4 ZDP. Mezi nejdůležitější z nich patří:  
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• některé bezúplatné příjmy, 

• důchody a sociální transfery, 

• některé příjmy z prodeje majetku, 

• náhrady škody a pojistná plnění s výjimkami, 

• některé výhry. 

Bezúplatná plnění 

Od 1.1.2014 došlo ke zrušení daně dědické a darovací, které se zařadily mezi 

bezúplatná plnění, která jsou součástí osvobozených příjmů. Osvobození se týká 

veškerých příjmů z dědictví. Bezúplatná plnění od příbuzného v přímé i nepřímé linii a 

obecně příležitostné dary od jedné osoby do 15 000 Kč jsou rovněž osvobozeny.  

Důchody 

Důchody neboli penze, tvoří nejpodstatnější část příjmu určité skupiny 

obyvatelstva. Řadí se zde především starobní, invalidní nebo vdovský důchod. Jde-li o 

pravidelnou penzi, osvobozen je důchod ve výši 36násobku minimální mzdy k 1. lednu 

kalendářního roku zdaňovacího období. Pro rok 2022 to činí 583 200 Kč. V případě vyšší 

sumy se nad hraniční částka zahrnuje do základu daně.  

Sociální transfery 

Mezi nejvýznamnější položku sociálních příjmů se řadí dávky z veřejných 

rozpočtů. Díky osvobození těchto příjmů dochází k minimalizaci míry přerozdělování. 

Osvobozeny jsou například dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, porodné, 

pohřebné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.), nemocenské či veřejné 

zdravotní pojištění. Mimo jiné jsou osvobozeny i studijní stipendia, příspěvky od nadací 

a spolků a další.  

Příjmy z prodeje majetku 

Dalším z příjmů, které jsou osvobozeny jsou příjmy z prodeje věcí. Nachází se 

zde celá řada výjimek. Jednou z nejzásadnějších je, že se nejedná o majetek využívaný 

k samostatné činnosti. Jinými slovy nejedná se o položku vloženou do obchodního 

majetku. U prodeje nemovitosti dochází k osvobození v případě, že prodávající 

nemovitost vlastní déle než 5 let nebo v ní měl bydliště nejméně po dobu 2 let 

bezprostředně před prodejem. U movitého majetku se nesmí jednat o prodej cenného 
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papíru a v případě letadla, lodě či motorového vozidla musí doba mezi nabytím a 

prodejem být delší než 1 rok.  

Náhrady škody 

Ve většině případů náhrada škody představuje způsob nahrazení ztráty majetku či 

příjmu. Jde tedy o velmi specifický druh příjmů, kdy je většina z nich od daně 

osvobozena. I zde se však nachází výjimky, na které se osvobození nevztahuje. Za zmínku 

stojí například náhrada za ztrátu příjmu, náhrada za škodu způsobenou obchodním 

majetkem či náhrada za škodu způsobenou na majetku, který slouží k nájmu.  

Některé výhry 

Výčet všech výher, které jsou osvobozeny lze najít v ZDP. Patří zde například 

ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže či slosování v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč. 

Výhry z účtenkové loterie nepřevyšující 1 000 000 Kč jsou rovněž osvobozeny od daně 

z příjmů. [11] 

2.3.3 Příjmy vyňaté z předmětu daně 

Poplatník může dosahovat příjmů, které dani z příjmů fyzických osob vůbec 

nepodléhají. Souhrn všech příjmů, jež nejsou předmětem daně je uveden v § 3 odst. 4 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za zmínku stojí například:  

• úvěry nebo zápůjčky, 

• příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů,  

• příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů, 

• částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních 

poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny, 

• příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle spoluvlastnických 

podílů, 

• příjem, který plyne z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním soudním 

orgánem.  

2.4 Základ daně z příjmů fyzických osob 

Základem daně z příjmů fyzických osob je součet dílčích základů daně. Dílčí 

základy daně se rozlišují z důvodů rozdílnosti využitelnosti příjmů. V České republice je 

dílčích základů daně pět a každému z nich se věnuje samostatný paragraf v zákoně č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. K jednotlivým dílčím základům daně se dochází 



12 

úpravou příjmů o nutné výdaje, což zaručí zdanění pouze disponibilního důchodu 

poplatníka. Výdaje, o které se upravují příjmy, musí být prokazatelně vynaloženy na 

dosažení, zajištění a udržení jednotlivých příjmů. Dílčí základy daně se dělí:  

• příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

• příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

• příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

• příjmy z nájmu (§ 9), 

• ostatní příjmy (§ 10). [5] 

Jelikož je problematika stanovení dílčích základů daně složitá, v následujícím 

Schématu 2.3. jsou srozumitelně a přehledně zobrazeny dílčí základy daně včetně výše, 

které u nich může být dosáhnuto.  
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Schéma 2.3.: Dílčí základy daně 

Příjmy ze závislé činnosti 

= dílčí základ daně ze závislé činnosti                                                                  (§ 6) 

* pouze kladná výše 

Příjmy ze samostatné činnosti 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně ze samostatné činnosti                                                          (§ 7) 

* kladná, záporná či nulová výše 

Příjmy z kapitálového majetku 

= dílčí základ daně z kapitálového majetku                                                        (§ 8) 

* pouze kladná výše 

Příjmy z nájmu 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně z nájmu                                                                                  (§ 9) 

* kladná, záporná či nulová výše 

Ostatní příjmy 

- výdaje na dosažení příjmu  

  (podle druhů příjmů do výše daného druhu příjmů) 

= dílčí základ daně z ostatních příjmů                                                               (§ 10) 

* kladná či nulová výše 

Zdroj: [9] - vlastní zpracování 

Pokud plyne poplatníkovi více druhů příjmů a zároveň všechny dosahují kladných 

hodnot, dílčí základy daně se pouze sečtou. Dle Schématu 2.3. lze vypozorovat, že u 

příjmů ze samostatné činnosti (§ 7) a u příjmů z nájmu (§ 9) může nastat situace, kdy 

výše dosahuje záporných hodnot neboli daňové ztráty. Z tohoto důvodu musí platit 

pravidlo, že základ daně z příjmů fyzických osob nemůže být nižší než dílčí základ daně 

ze závislé činnosti.  
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Daňová ztráta 

V případě vzniklé daňové ztráty z příjmů dle § 7 či § 9 DZD zákon umožňuje 

odečíst tuto ztrátu od úhrnu DZD § 7 až § 10. Avšak i zde zákon stanovuje podmínku, 

kdy je možné ztrátu odečíst. Dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze 

daňovou ztrátu odečíst v následujících 5 zdaňovacích obdobích, které následují 

bezprostředně po období, za které se ztráta vyměřuje. Z toho vyplývá, že daňová ztráta je 

jednou z položek odčitatelných od základu daně. Poplatník má možnost odečíst daňovou 

ztrátu v jednom zdaňovacím období nebo v libovolných částech ve zdaňovacích 

obdobích, kdy je to pro něj nejvýhodnější při optimalizaci základu daně. Může tak činit 

do 5 let. Možnost odpočtu daňové ztráty představuje snahu státu o podporu podnikání, 

jelikož tím snižuje riziko podnikání. Odpočet nemohou uplatnit obecně prospěšné 

společnosti. Výjimkou jsou však obecně prospěšné společnosti, které jsou vysokými 

školami a poskytovateli zdravotních služeb.  

Od 1.7.2020 vstoupila do platnosti novela zákona o dani z příjmu v rámci 

koronavirového balíčku, která umožňuje daňovým subjektům zpětně uplatnit daňovou 

ztrátu. Tento způsob lze uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období a max. do ztráty 

ve výši 30 mil. Kč. Zpětné uplatnění daňové ztráty vyžaduje, aby daňový subjekt podal 

dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Poplatník se pak může 

rozhodnout, jak uplatní daňovou ztrátu. Nabízí se i možnost vzdát se práva na uplatnění 

daňové ztráty v letech následujících po období, v němž ztráta vznikla. Tuto možnost lze 

využít v případě zpětného uplatnění ztráty. S vyměřením ztráty a možností jejího odečtu 

v následujících letech dochází k prodloužení prekluzivní lhůty, což je období, během 

kterého může dojít k daňové kontrole správcem daně. Pomocí zpětného uplatnění ztráty 

se prekluzivní lhůty mohou poplatníci vyhnout.  

2.4.1 Dílčí základ daně ze závislé činnosti 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti se vztahuje na největší počet poplatníků, 

jelikož se v jeho rámci zdaňují mzdy a platy. U tohoto DZD nelze v České republice 

uplatnit žádné výdaje.  

Za příjem ze závislé činnosti je považováno plnění ve formě příjmu 

z pracovněprávního vztahu (ať už současného nebo dřívějšího), služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník (zaměstnanec) při výkonu 

práce pro plátce příjmu (zaměstnavatele) je povinen dbát příkazů plátce dle § 6 odst. 1 
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písm. a) zákona o daních z příjmů. Příjmem za závislé činnosti mohou být i funkční 

požitky, které představují odměny za výkon funkce představitelů státní moci jako jsou 

například poslanci či členové vlády. Za příjmy ze závislé činnosti se rovněž považují 

příjmy za práci společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty a člena 

družstva, odměny člena orgánu právnické osoby (člen představenstva, jednatel) a náhrady 

za příjmy ze závislé činnosti, které souvisejí se současným, dřívějším nebo budoucím 

pracovněprávním vztahem. Jedná se tedy o náhrady mzdy.  

Příjem za závislé činnosti se doposud navyšoval ještě o sociální a zdravotní 

pojistné, které je za zaměstnance povinen hradit zaměstnavatel, což značně zvyšovalo 

základ daně z příjmů a tím pádem i samotnou daň z příjmu. Od 1. ledna 2021 však došlo 

ke zrušení superhrubé mzdy, což pro většinu lidí představuje pozitivní dopad. Daň 

z příjmů se tedy vypočítává rovnou z hrubé mzdy. Rovněž došlo ke zrušení solidární 

daně, která činila 7 % a zvyšovala daň z příjmů nad stanoveným limitem. Od 1. ledna 

2021 byla zavedena druhá sazba daně ve výši 23 %, která nahrazuje solidární přirážku. 

Tudíž částka do limitu se zdaňuje klasicky 15 % a částka nad limit pak 23 %. Tento limit 

je stanoven na 141 764 Kč měsíčně.  

Za příjem lze také považovat částku ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, pokud je 

zaměstnanci umožněno používat vozidlo zaměstnavatele k pracovním i soukromým 

účelům. [8]  

Příjmy vyňaté 

Za příjmy vyňaté se považují příjmy, které nejsou předmětem daně. Řadí se zde 

především náhrady cestovních výdajů do výše limitů, jež jsou stanoveny zvláštním 

právním předpisem. Dále se zde zařazují pracovní a ochranné pomůcky nebo pracovní 

oděvy, které byly poskytnuty zaměstnavatelem a jsou potřebné k výkonu práce.  

Příjmy osvobozené 

Existuje řada plnění, která jsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, ale 

jsou od daně osvobozeny. Především to jsou nepeněžitá plnění od zaměstnavatele v rámci 

zajišťování pracovních a sociálních podmínek. Za zmínku stojí například:  

• poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, 

• nepeněžitá plnění určená k odbornému rozvoji či rekvalifikaci,  

• nepeněžitá plnění ve formě rekreace, zájezdů, vzdělávacích zařízení (dochází 

k částečnému osvobození do výše 20 000 Kč), 
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• osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní 

spoření, pojistné zaplacené zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění a na 

penzijní pojištění (v součtu za zdaňovací období je osvobozeno do výše 50 000 

Kč).  

2.4.2 Dílčí základ daně ze samostatné činnosti 

Příjmy ze samostatné činnosti jsou druhým nejvýznamnějším druhem příjmů 

fyzických osob v České republice. Příjmy lze rozdělit na příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné činnosti.  

Příjmy z podnikání provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní účet. Patří 

zde: 

1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

2. příjmy ze živnosti, 

3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštního zákona. 

Za jinou samostatnou činnost se považují příjmy ze samostatné činnosti, ke 

kterým není třeba zvláštního oprávnění. Jsou to:  

4. příjmy z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a 

autorských práv (výjimkou jsou honoráře plynoucí autorům za příspěvky do 

novin, časopisů, rozhlasu a televize, pokud jejich souhrn vyplacených jedním 

subjektem za kalendářní měsíc nepřesáhne 10 000 Kč – jedná se zde o samostatný 

základ daně), 

5. příjmy z výkonu nezávislého povolání (architekti, profesionální sportovci), 

6. příjem z nájmu majetku, který byl vložen do obchodního majetku. 

Podíl na zisku společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti se rovněž považují za příjmy z podnikání. Základ daně veřejné 

obchodní společnosti se stanoví stejně jako u právnických osob, ale poté se rozdělí dle 

podílů tak, jak je stanoveno společenskou smlouvou, popřípadě rovným dílem mezi 

společníky. 

Pro zjištění dílčího základu daně je nutné příjmy snížit o výdaje na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. Pro poplatníka však existuje ještě druhá možnost, která je 

určená jen fyzickým osobám. Tou je uplatnění paušálních výdajů neboli výdaje 

procentem z příjmů. Tuto možnost může fyzická osoba zvolit v případě, že nechce nést 
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náklady a riziko, které se pojí k prokazování skutečných výdajů. Výše paušálních výdajů 

se liší dle druhu příjmů následujícím způsobem: 

1. 80 % z příjmů zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

řemeslné živnosti – max. do 1 600 000 Kč, 

2. 60 % z příjmů z ostatních živností – max. do 1 200 000 Kč,  

3. 40 % z příjmů z jiného podnikání, z převodu a využití duševních práv a z příjmů 

z nezávislého podnikání – max. do 800 000 Kč, 

4. 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku – max. do 

600 000 Kč. 

Poplatník se může sám rozhodnout, jakým způsobem bude výdaje vykazovat. 

Pokud pro další zdaňovací období změní způsob uplatnění výdajů, musí pak upravit 

základ daně za zdaňovací období předcházející této změně.  

V případě uplatňování výdajů ve skutečné výši je poplatník povinen vést 

účetnictví, přičemž je DZD odvozen od výsledku hospodaření před zdaněním, nebo 

daňovou evidenci. Při uplatnění paušálních výdajů poplatník musí vést záznamy o 

příjmech a evidenci pohledávek.  

Pokud je poplatník na konci zdaňovacího období v paušálním režimu, jeho daň je 

rovna paušální dani, a to v případě, že v tomto zdaňovacím období má pouze: 

• příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, 

• příjmy od daně osvobozené, 

• příjmy, které nejsou předmětem daně a další.  

Souhrn všech podmínek, za kterých je poplatníkova daň rovna paušální dani, je 

součástí § 7a zákona č. 586/1992 Sb.  

Od 1.1.2021 byla zavedena paušální daň, která pro rok 2022 je ve výši 5 994 Kč 

pro OSVČ, jejichž roční příjem nepřesáhne 1 000 000 Kč a zároveň nejsou plátci DPH. 

Paušální daň představuje odvod státu, v kterém je zahrnuta platba daně z příjmu i odvody 

sociálního a zdravotního pojištění OSVČ v následující výši:  

• daň z příjmu fyzických osob – 100 Kč 

• zdravotní pojištění – 2 627 Kč 

• sociální pojištění – 3 267 Kč.  
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Paušální daň je dobrovolná. OSVČ v případě uplatnění této daně nemusí posílat 

daňové přiznání a přehledy o příjmech zdravotní pojišťovně ani OSSZ. Paušální daň je 

především výhodná pro poplatníky, kteří platí vysokou daň z příjmu.  

2.4.3 Dílčí základ daně z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku souvisí s jeho držbou a nakládáním. Nelze zde 

odečíst výdaje na dosažení, zajištění a udržení majetku. Tento DZD nedosahuje 

záporných hodnot, tudíž nemůže vzniknout ztráta. Mezi příjmy z kapitálového majetku 

se řadí hned množství příjmů. Jejich plný výčet je součástí § 8 zákona č. 586/1992 Sb. 

Například se jedná o: 

• podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, pokud je v něm podíl 

formou cenného papíru, 

• podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

• výnosy z jednorázového vkladu, 

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

prostředků na účtu, který není dle podmínek toho, kdo účet vede, určen 

k podnikání, 

• dávky penzijního pojištění se státním příspěvkem,  

• plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který 

není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 

• úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, úroky a poplatky z prodlení, 

úroky z vkladu na účtech, úroky z práva na dorovnání, úroky z hodnoty 

splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací,  

• úrokové a jiné výnosy z držby směnek,  

• plnění zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace. 

Mezi kapitálové příjmy se řadí i kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou 

dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a cenou, za kterou podnik dluhopis nabyl, včetně 

vkladního listu.  

2.4.4 Dílčí základ daně z nájmu 

Za příjmy z nájmu se považují příjmy z nájmu nemovitých věcí, evidovaných 

jednotek (podíl na společných prostorách, prostorově oddělená část domu) a příjmy 

z nájmu hmotných movitých věcí. V případě, kdy je příjem z nájmu hmotných movitých 
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věcí nepravidelný (příležitostný), nelze jej zahrnout do DZD z nájmu, nýbrž náleží do 

ostatních příjmů dle § 10 ZDP. Stejným způsobem se nakládá s příjmy z pachtu. 

Pro zjištění základu daně se příjmy z nájmu hmotných movitých věcí, nemovitých 

věcí a bytů snižují o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Poplatník se může 

rozhodnout pro způsob vykazování těchto výdajů. Skutečné výdaje lze prokazovat dle 

evidence příjmů a výdajů či odvodit DZD z účetního výsledku hospodaření. Rovněž lze 

uplatnit výdaje procentem z příjmů. V tomto případě může poplatník uplatnit výdaje do 

výše 30 % z příjmů, maximálně však do výše 600 000 Kč. Způsob, který si poplatník 

zvolí, musí být implementován u všech příjmů tohoto DZD.  

Při uplatňování skutečných výdajů má subjekt povinnost vést záznamy o příjmech 

a výdajích, evidenci hmotného majetku, evidenci rezerv (jejich tvorbu a použití na opravu 

hmotného majetku), evidenci o pohledávkách a závazcích i mzdové listy, pokud vyplácí 

mzdy. V případě vykazování výdajů procentem z příjmů stačí poplatníkovi vést pouze 

záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Zvolený způsob výpočtu nelze zpětně měnit. 

Poplatník si volí takový způsob vykazování výdajů, z kterého mu bude plynout nižší 

daňová povinnost.  

Pokud je předmětem nájmu věc, jež je ve společném jmění manželů, pak se 

zdaňuje příjem pouze u jednoho z nich.  

Do DZD z nájmu je třeba zahrnout i nepeněžní plnění. To může být např. formou 

úhrady opravy najaté nemovité věci nájemcem. [9] 

2.4.5 Dílčí základ daně z ostatních příjmů  

Za ostatní příjmy se považují všechny příjmy, které nebyly zařazeny do 

předchozích DZD. Pro zjištění základu daně se příjmy snižují o výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Nelze využít výdaje procentem 

z příjmů. Existuje zde však výjimka a tou je příležitostný příjem ze zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství. V případě příjmu plynoucího ze společného jmění 

manželů se zdaňuje pouze u jednoho z nich.  

Mezi ostatní příjmy se dle § 10 ZDP řadí:  

• příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, 

• příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru či jiné věci, 
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• příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na 

komanditní společnosti, z převodu družstevního podílu, 

• příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví včetně 

autorských práv a práv příbuzných autorskému, 

• přijaté důchody, výživné a obdobné požitky, 

• podíl člena obchodní korporace a majitele podílového listu, 

• vypořádací podíl při zániku člena obchodní korporace, 

• výhry z hazardních her (loterie, tomboly, kursové sázky, technické hry apod.), 

• výhry z reklamních soutěží a slosování, ze sportovních a veřejných soutěží, 

• příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání, 

• příjmy z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě 

ujednání poškozeného s pojistitelem, 

• příjem z výměnku,  

• bezúplatný příjem, 

• příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění 

obdobného fondu.  

Obdobně jako u příjmů ze závislé činnosti zde existují příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny. Řadí se zde příjmy, jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 

Kč. Příjem z chovu včel je od daně osvobozen v případě, kdy za zdaňovací období není 

překročen počet včelstev 60 a částka za jedno včelstvo nepřekročí 500 Kč. Dalším 

osvobozeným příjmem jsou výhry z loterie nebo tomboly, pokud nepřesáhnou výši 

1 000 000 Kč. U ostatních hazardních her jsou výhry osvobozeným příjmem, pokud 

rozdíl mezi úhrnem výhry a úhrnem vkladů nepřesáhne částku 1 000 000 Kč. Bezúplatná 

plnění od příbuzných v přímé linii i linii vedlejší, od osoby, s kterou poplatník žil ve 

společně hospodařící domácnosti nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před 

získáním bezúplatného příjmu, příjmy nabyté příležitostně pokud jejich úhrn od téhož 

poplatníka nepřevýší částku 15 000 Kč ve zdaňovacím období. 

2.5 Nezdanitelné části základu daně 

Poplatník má možnost snížit základ daně o nezdanitelné částky před výpočtem 

daňové povinnosti z příjmů za zdaňovací období. Nezdanitelné části základu daně (dále 

jen NČZD) jsou uvedeny v § 15 ZDP. Ze základu daně je lze odečíst pouze jednou ročně 

v rámci ročního zúčtování mzdy či v daňovém přiznání k dani z příjmů.  
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K ročnímu zúčtování dochází v lednu následujícího roku, přičemž se provádí 

zúčtování za předešlý kalendářní rok. Během roku tedy nelze uplatnit tyto částky, avšak 

poplatník má nárok na uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti.  

U NČZD existují omezení, která mají za účel snižovat nerovnosti mezi příjmy 

jednotlivých poplatníků – jedná se o redistribuční funkci daně z příjmů. Tyto limity 

představují nejen maximální, ale i minimální výše uznatelných částek.   

Mezi odpočty, kterými lze snížit základ daně patří následující položky:  

Hodnota bezúplatného plnění poskytnutého krajům, obcím, organizačním 

složkám státu nebo právnickým osobám se sídlem na území České republiky, členského 

státu EU, a to pouze na účely, jež jsou stanoveny zákonem. Jedná se především o:  

• vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, 

• kulturu, školství, podporu a ochranu mládeže, 

• policii, požární ochranu, 

• ochranu zvířat, ekologické a humanitární účely, 

• sociální, zdravotnické, charitativní či náboženské účely,  

• politické strany a hnutí a další.  

Poplatník může uplatnit i odečet hodnoty bezúplatného plnění věnovaného 

fyzické osobě s bydlištěm na území České republiky, v případě:  

• osoby, jež je či byla poživatelem invalidního důchodu ke dni přiznání starobního 

důchodu, 

• nezletilého dítěte závislého na péči jiné osoby dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zdravotnických prostředků nejvýše do částky nehrazené zdravotními 

pojišťovnami a další.  

V úhrnu hodnota bezúplatných plnění za zdaňovací období musí přesáhnout 2 % 

ze základu daně, nebo musí alespoň činit 1 000 Kč. Maximálně lze však odečíst 30 % ze 

základu daně.  

Rovněž lze uplatnit hodnotu bezúplatného plnění na zdravotnické účely. Řeč je o 

darování krve, kde maximální výše odpočtu činí 3 000 Kč za odběr. V případě dárcovství 

orgánu od žijícího dárce lze odečíst 20 000 Kč.  
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Při uplatnění odečtu úroků je podmínkou jejich zaplacení ve zdaňovacím období 

a následné použití na bytové potřeby (např. výstavba rodinného domu, koupě pozemku 

za účelem stavby, údržba a změna stavby bytového domu a další). V případě použití 

bytové potřeby či její části k činnosti, z které plyne příjem ze samostatné činnosti, lze 

odečíst úroky, avšak v poměrné výši.  Poplatník má možnost uplatnit pouze úroky, které 

plynou ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (jehož splacení je zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti, která se musí nacházet na území České republiky, 

členského státu EU či jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor), jejichž 

úhrnná částka nesmí překročit 150 000 Kč.  

Ze základu daně lze odečíst i příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění 

a doplňkové penzijní spoření na základě smlouvy v celkovém úhrnu maximálně 24 000 

Kč.  

Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění tvoří další nezdanitelnou částku, 

o kterou lze snížit základ daně. Maximální výše odečtu je 24 000 Kč i v případě, že má 

poplatník uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Pro uplatnění nároku však musí 

poplatník splňovat podmínky stanovené smlouvou.  

Od základu daně lze odečíst i zaplacené členské příspěvky člena odborové 

organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (§ 6). Maximálně se 

však jedná o částku do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.  

Poslední z částek, o jež lze snížit základ daně, je úhrada zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělávání. Podmínkou je úhrada poplatníkem, nikoliv 

zaměstnavatelem. V tomto případě lze odečíst částku do výše 10 000 Kč ročně, u osoby 

se zdravotním postižením až 13 000 Kč ročně, a u poplatníka s těžším zdravotním 

postižením až 15 000 Kč ročně. [10]  

2.6 Sazba daně 

S účinností od 1.1.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což představuje 

zásadní změnu při stanovování dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti dle § 6. 

Sazba daně je stanovena následovně:  

• 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy, 

• 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, 

• 15 % pro samostatný základ daně.  
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48násobek průměrné mzdy pro zdaňovací období 2022 činí 1 867 728 Kč. 

Průměrná mzda pro rok 2022 je ve výši 38 911 Kč. [10] 

2.7 Slevy na dani 

Stejně jako u nezdanitelných částí, i zde dochází k implementaci redistribuční 

funkce v podobě zmírnění rozdílů důchodů jednotlivých poplatníků. Slevy na dani taktéž 

splňují funkci sociální, jelikož je zohledněna nejen situace poplatníka, ale i celé jeho 

domácnosti.  

Poplatník má možnost snížit vypočtenou daň o slevy, jež jsou uvedeny v § 35ba 

ZDP. Slevy na dani se odečítají každý měsíc. Podmínkou k jejich uplatnění je však 

podepsané prohlášení k dani, ke kterému musí dojít do 30 dnů po vstupu do zaměstnání. 

Následovně se prohlášení podepisuje do 15 dne druhého měsíce daného zdaňovacího 

období. V případě zaměstnání u více zaměstnavatelů, lze mít podepsané prohlášení k dani 

pouze u jednoho z nich v daném zdaňovacím období.  

Pokud poplatník nepodepíše dané prohlášení, nemohou mu být uplatněny odečty 

slev a jeho daňová povinnost pak bude výrazně vyšší, než kdyby prohlášení podepsáno 

měl.  

V následující Tabulce 2.1. je uveden přehled slev a jejich výše.  

Tab. 2.1.: Slevy na dani pro rok 2022 

Sleva Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

Sleva na poplatníka 2 570  30 840  

Sleva na manželku/manžela - 24 840  

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 210  2 520 

Sleva na invaliditu 3. stupně 420 5 040 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 1 345 16 140 

Sleva na studenta 335 4 020 

Sleva za umístění dítěte do výše 

minimální mzdy 
- 

do 16 

 200 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst měsíční a roční výše slev, které poplatník může 

uplatnit. Pro jejich uplatnění však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny zákonem.  
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Sleva na poplatníka činí ročně 30 840 Kč a měsíčně pak 2 570 Kč. Nárok na tuto 

slevu mají poplatníci bez ohledu na to, zda jsou daňovými rezidenty České republiky či 

nikoliv.  

Sleva na manželku/manžela je ve výši 24 840 Kč. Za manželku/manžela se 

považuje i partner/partnerka dle zákona upravující registrované partnerství. Pro uplatnění 

však musí být splněno hned několik podmínek. Musí se jednat o společně hospodařící 

domácnost a vlastní příjem manželky (manžela) nepřesáhlo za zdaňovací období částku 

68 000 Kč. Za příjem se zde dle § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP 

nepovažuje:  

• dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, 

rodičovský příspěvek, pohřebné), 

• dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, 

• dávky osobám se zdravotním postižením, 

• dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 

mimořádná okamžitá pomoc) a další.  

Pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, částka uplatněné slevy se 

zdvojnásobí na 49 680 Kč.  

Základní sleva na invaliditu je měsíčně 210 Kč a ročně 2 520 Kč. Podmínkou je 

přiznání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně.  

Měsíčně 420 Kč a ročně 5 040 Kč činí rozšířená sleva na invaliditu. Podmínkou 

uplatnění této slevy je přiznání vlastního důchodu poplatníka pro invaliditu třetího stupně.  

Pro poplatníky, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P je měsíční sleva ve výši 1 345 

Kč, ročně pak 16 140 Kč. Poplatník musí mít přiznán nárok na vlastní průkaz ZTP/P.  

Sleva na studenta je měsíčně 335 Kč a ročně 4 020 Kč. I zde pro uplatnění slevy 

musí být splněno hned několik podmínek. Student se musí soustavně připravovat na 

budoucí povolání a zaměstnání formou studia či předepsaným výcvikem do dovršení 26 

let věku. Pokud se jedná o prezenční studium doktorského studijního programu, věková 

hranice se posouvá o dva roky – tj. do 28 let věku.  

Poslední slevou, kterou lze uplatnit, je sleva za umístění dítěte. Tato sleva se 

uplatňuje v rámci ročního zúčtování záloh či podáním daňového přiznání. Výše slevy 

odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného 
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dítěte v předškolním zařízení. Na rozdíl od ostatních slev je zde pouze stanoven limit, do 

kterého lze slevu uplatnit. Toto omezení je stanoveno výší minimální mzdy. Za rok 2022 

je to 16 200 Kč. Podmínkou je, že vyživované dítě žije ve společně hospodařící 

domácnosti. Vyživuje-li dítě více poplatníků v domácnosti, slevu uplatní pouze jeden 

z nich. [8] 

2.8 Daňové zvýhodnění 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má kromě nároku si snížit základ daně o 

nezdanitelné části a slevy na dani, rovněž možnost uplatnit daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě. Výše se odvíjí od pořadí narození dětí (viz Tab. 2.2.). Počet dětí, na které 

může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění není omezen a zvýhodnění lze uplatnit 

měsíčně nebo ročně v rámci ročního zúčtování.  

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit za podmínky, že dítě žije s poplatníkem 

ve společné domácnosti a poplatník má k němu vyživovací povinnost. Dle § 35c odst. 6 

ZDP se za vyživované dítě považuje především:  

• vlastní dítě poplatníka, 

• nezletilé dítě,  

• dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů (osvojené dítě), 

• dítě nebo vlastní vnuk/vnučka druhého z manželů, 

• vnuk nebo vnučka, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy na uplatnění 

daňového zvýhodnění,  

• dítě zletilé do dovršení 26 let, nepobírá-li invalidní důchod 3. stupně a soustavně 

se připravuje na budoucí povolání studiem.  

Při výpočtu daňové povinnosti může nastat situace, kdy je částka vypočtené daně 

vyšší než částka daňového zvýhodnění. Tehdy poplatník uplatní celou výši daňového 

zvýhodnění jako slevu na dani. V opačném případě, kdy je vypočtená daň nižší než 

daňové zvýhodnění, poplatník uplatní do výše daně slevu na dani a zbylá část bude 

uplatněna jako daňový bonus. V situaci, kdy je nulová vypočtená daň si uplatní celou 

částku daňového zvýhodnění jako daňový bonus. Daňový bonus představuje částku, 

kterou poplatník neodvádí státu, nýbrž mu stát tuto částku vrátí.  

Je stanoven limit minimálních příjmů pro uplatnění daňového bonusu. Pro rok 

2022 činí limit 97 200 Kč ročně, tj. 8 100 Kč měsíčně. Tato částka představuje polovinu 

z minimální měsíční mzdy 16 200 Kč.  
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Výše daňového zvýhodnění za kalendářní měsíc činí 1/12 roční částky. Maximální 

měsíční daňový bonus náležící poplatníkovi je ve výši 5 025 Kč. Od ledna 2022 přichází 

v platnost změna § 35d odst. 4 ZDP, která ruší maximální limit pro výplatu měsíčního 

daňového bonusu.  

Tab. 2.2.: Daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2022 

Pořadí dítěte Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

První dítě 1 267 15 204  

Druhé dítě 1 860 22 320  

Třetí a každé další dítě 2 320 27 840 

Zdroj: [11] - vlastní zpracování  

V případě dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P se zvyšují částky daňového 

zvýhodnění na dvojnásobek, avšak maximální výše měsíčního daňového bonusu se 

nemění. Jednotlivé výše částek, které lze uplatnit na dítě s průkazem ZTP/P, jsou pro 

přehled uvedeny v Tab. 2.3. 

Tab. 2.3.: Daňové zvýhodnění na dítě – držitele průkazu ZTP/P  

Pořadí dítěte Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

První dítě 2 534 30 408  

Druhé dítě 3 720 44 640 

Třetí a každé další dítě 4 640 55 680 

Zdroj: [11] – vlastní zpracování 

Dne 27.7.2021 byl ve sbírce ZDP uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým došlo 

ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jedná se konkrétně o daňové 

zvýhodnění na dítě upravené § 35c a § 35d, jež přináší pro poplatníky z hlediska daňové 

zátěže pozitivní změnu.  

Novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě o 2 916 Kč, tzn. ze současných 

19 404 Kč na 22 320 Kč ročně. Sleva na třetí a každé další dítě vzroste o 3 636 Kč, což 

z původních 24 204 Kč nově dělá 27 840 Kč. Tyto částky daňového zvýhodnění na děti 

se použijí retroaktivně pro celý rok při ročním zúčtování za rok 2021 nebo daňové 

přiznání za rok 2021. Vzor daňového přiznání je součástí přílohy č. 1. 
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2.9 Výpočet daňové povinnosti 

Od 1.1.2021 došlo k výrazné změně ve způsobu výpočtu daně z příjmů fyzických 

osob. Byla zrušena superhrubá mzda, což má pozitivní dopad na řadu poplatníků. Daň 

z příjmů se tedy vypočítává z hrubé mzdy. Superhrubá mzda výrazně zvyšovala základ 

daně z příjmů a následnou daň a to o 33,8 % díky odvodům sociálního (24,8 %) a 

zdravotního pojištění (9 %) zaměstnavatelem za zaměstnance.  

Další změnou, ke které došlo, bylo zrušení solidární daně u poplatníků s vysokými 

příjmy. Od 1. ledna 2021 byla zavedena druhá sazba daně ve výši 23 %. Ze základu daně 

se tedy vypočte záloha na daň ve výši 15 % z příjmu do 155 644 Kč a následně 23 % 

z příjmu nad 155 644 Kč. Vypočtená záloha na daň se poté sníží o slevy na dani a daňová 

zvýhodnění, kde může vzniknout daňový bonus. Postup výpočtu je součástí Tab. 2.4.  

Tab. 2.4.: Výpočet daňové povinnosti pro rok 2022 

Hrubá mzda 

= základ daně zaokrouhlen na stokoruny nahoru 

· sazba daně 15 % do 155 644 Kč 

· sazba daně 23 % nad 155 644 Kč 

= záloha na daň 

- slevy na dani 

= záloha na daň po slevách 

- daňové zvýhodnění 

= daňová povinnost (konečná záloha na daň)  

Zdroj:[8] – vlastní zpracování 

2.10 Roční zúčtování 

Kromě příjmů ze závislé činnosti (§ 6) může mít poplatník příjmy plynoucí z § 7 

až § 10 ZDP. Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu 

a ostatní příjmy. Při ročním zúčtování má poplatník možnost uplatnit ty NČZD, které 

v průběhu roku uplatnit nemohl.  

V případě, že plynou poplatníkovi příjmy vyšší než 6 000 Kč mimo příjmy ze 

závislé činnosti, pak musí podat řádné daňové přiznání. Pokud nemá jiné příjmy, nebo 

jsou nižší než 6 000 Kč, pak může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daňové 

povinnosti. Daň a roční zúčtování záloh musí plátce vypočítat nejpozději do 31.3. po 

uplynutí zdaňovacího období. Případný přeplatek plátce vyplatí poplatníkovi nejpozději 
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při zúčtování mzdy za březen, a to pouze pokud úhrnná výše činí více než 50 Kč. Při 

zjištěném nedoplatku se částka nesráží za předpokladu, že byla daňová povinnost 

provedena správně.  

Při ročním výpočtu tvoří základ daně úhrn zdanitelných příjmů, který se sníží o 

NČZD. Po následném zaokrouhlení na stokoruny dolů se vypočte výše daně. Ta činí 15 

% do 1 867 728 Kč (48násobku průměrné mzdy) a 23 % z částky přesahující 1 867 728 

Kč. Vypočtená daň se následně sníží o slevy na dani (§ 35ba ZDP), které mohou být 

poskytnuty pouze do výše daňové povinnosti. Daň po slevě se sníží ještě o daňové 

zvýhodnění na děti. Vypočtená částka se porovná s úhrnem záloh na daň po slevě. Dalším 

krokem je porovnání daňového bonusu s úhrnem vyplacených daňových bonusů během 

roku. Pokud je částka vyplacených bonusů nižší, zvýší plátce o nevyplacenou částku 

přeplatek na dani po slevě. V opačném případě ji sníží. Přeplatek vyšší než 200 Kč se 

vrátí poplatníkovi. Výpočet je součástí Tab. 2.5. 

Tab. 2.5.: Roční zúčtování  

Úhrn základů daně 

- nezdanitelné části základů daně (§ 15 ZDP) 

= roční základ daně zaokrouhlen na stokoruny dolů 

. sazba daně 15 % do 1 867 728 Kč 

. sazba daně 23 % nad 1 867 728 Kč 

= stanovená daň 

- sleva na dani do výše stanovené daně 

= stanovená daň snížená o slevu na dani dle § 35ba ZDP 

- sleva na dani max. do výše daňové povinnosti 

= konečná daňová povinnost 

- skutečně zaplacená daň 

= rozdíl 1 

nárok na daňový bonus (pokud je alespoň 100 Kč)  

- poskytnuté daň. bonusy v průběhu roku 

= rozdíl 2 

 

rozdíl 1 
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+/- rozdíl 2 

= přeplatek vyšší než 200 Kč (+)  

   nedoplatek se nevybere (-)  

Zdroj:[8] – vlastní zpracování 

2.11 Zdravotní pojištění  

S výpočtem daně z příjmů fyzických osob úzce souvisí i pojistné – zdravotní a 

sociální. Zdravotní pojištění je povinen platit zaměstnavatel za své zaměstnance i 

samotný zaměstnanec. Účast je povinná pro všechny osoby s trvalým pobytem v České 

republice i pro osoby, jež zde trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnáni u zaměstnavatele 

se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice. [14] 

Plátcem je zaměstnavatel odvádějící pojistné za své zaměstnance nebo jim může 

být i stát, pokud se jedná o nezaopatřené děti, studenty připravující se na budoucí 

povolání, poživatelé starobního důchodu, ženy na mateřské dovolené, osoby pobírající 

dávku pomoci v hmotné nouzi, osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, 

příjemce rodičovského příspěvku či uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu 

práce a další. Kompletní výčet je součástí § 7 zákona č. 48/1997 Sb. Zákona o veřejném 

zdravotním pojištění.  

Za rozhodné období je považován kalendářní měsíc. Výše pojistného je stanovena 

u zaměstnance na 13,5 % z vyměřovacího základu. Z toho 4,5 % platí pojistné 

zaměstnanec a zaměstnavatel odvádí 9 %. [3] 

2.12 Sociální pojištění 

V sociálním pojištění je zahrnuto nemocenské pojištění, důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit toto pojistné připadá 

zaměstnavateli a zaměstnanci v případě, že se účastní nemocenského pojištění.  

I zde je rozhodným obdobím kalendářní měsíc. Z něj se procentní sazbou 

z vyměřovacího základu stanoví pojistné. Vyměřovací základ je u zaměstnavatele částka 

odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. U zaměstnance je to úhrn 

všech příjmů.  

Sazba pojistného činí u zaměstnavatele 24,8 % z toho 2,1 % na nemocenské 

pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. U 

zaměstnance je to 6,5 %. [8] 
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3 Charakteristika daně z příjmů fyzických osob ve 
vybraných evropských zemích 

Třetí kapitola diplomové práce představí v základním rozmezí daňový systém 

Slovenské republiky, jež tvořila po mnoho let s Českou republikou samostatný stát a 

Spolkové republiky Německo, která s Českou republikou sousedí a řadí se mezi 

nejvyspělejší země Evropy. Kapitola vymezí daňové pojmy z oblasti daně z příjmů 

fyzických osob. Odpoví na otázky předmětu daně, sazby daně či výpočtu daňové 

povinnosti za použití metody popisu, analýzy a postupu.  

3.1 Slovenská republika 

Od 1. ledna 1993, kdy došlo k rozpadu Československa, se Slovenská republika 

(dále jen SR) stala samostatným státem s vlastním daňovým systémem. Právě společná 

historie stojí za mnohými podobnostmi mezi českou a slovenskou daňovou soustavou.  

Daňové soustavy obou zemí se od svého rozdělení neustále mění a vyvíjí. Jednou 

z důležitých změn na Slovensku byla daňová reforma v roce 2004, která si kladla za cíl 

zjednodušit daňovou soustavu a odstranit dvojí zdanění, což by mohlo napomoci přilákat 

investory ze zahraničí.  

3.1.1 Daňová soustava Slovenské republiky 

SR má obdobnou strukturu, jež se z převážné části skládá ze stejných daní jako v 

Česku. Daně lze kategorizovat z několika hledisek:  

• dle subjektu daně – daně fyzických osob a právnických osob, 

• dle předmětu zdanění – daně z příjmů, z majetku, spotřební daně, 

• dle dopadu na daňové subjekty – přímé a nepřímé.  

Stejně jako v České republice, i na Slovensku se do přímých daní řadí daň z příjmů 

fyzických a právnických osob. Dále do přímých daní patří místní daně neboli daně 

z majetku, které spravují vyšší územní celky. Tyto daně se staly součástí slovenského 

daňového systému po daňové reformě v roce 2004. Místním daním se věnuje zákon č. 

582/2004 Z. z., o místních daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné 

stavební odpady. Spadají zde daně z nemovitostí, ze staveb, z bytů a nebytových prostor, 

ze psa, z užívání veřejného prostranství, z ubytování, z prodejních automatů, 

z nevýherních hracích automatů a daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické 

části města.  
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Mezi nepřímé daně se řadí daň z přidané hodnoty a spotřební daně: z lihu, z piva, 

z vína, z tabáku, tabákových výrobků, z minerálních olejů, maziv a enviromentální daně.  

Přehled přímých daní SR je zobrazen ve Schématu 3.1.  

Schéma 3.1.: Soustava přímých daní na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [21] – vlastní zpracování 
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účelem výkonu závislé činnosti ve SR (tzv. pendleři). Předmětem daně jsou příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území SR i ze zahraničí.  

Za poplatníka daně s omezenou daňovou povinností se považuje fyzická osoba, 

jež se zdržuje na území SR za účelem studia nebo léčení. Předmětem daně je příjem 

plynoucí pouze ze zdrojů na území SR.  

Od 1.1.2021 při splnění několika podmínek lze na Slovensku získat statut tzv. 

mikrodaňovníka. Může jim být fyzická osoba s příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, pokud její příjmy nepřesáhnou za zdaňovací období výši 49 790 EUR. 

Mikrodaňovník pak může využít zvýhodněné podmínky pro odepisování hmotného 

majetku, zvýhodněná pravidla pro uplatnění daňové ztráty či použít 15 % sazbu daně 

z příjmů.  

3.1.3 Daň z příjmů fyzických osob ve Slovenské republice 

Pro výpočet DPFO je důležité znát, co vše je předmětem daně, a naopak co 

předmětem daně není. A jelikož SR a ČR po dlouhou dobu tvořila jeden stát, daňový 

systém se i přes reformy a novely zformoval velmi podobně.  

Předmětem DPFO dle § 3 odst. 1 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů jsou 

na Slovensku:  

• příjmy ze závislé činnosti (§ 5), 

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

díla a uměleckého výkonu (§ 6),  

• příjmy z kapitálového majetku (§ 7),  

• ostatní příjmy (§ 8).  

V opačném případě dle § 3 odst. 2 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů 

předmětem daně nejsou například:  

• daň z přidané hodnoty uplatněná v ceně zboží či služby u plátce této daně, 

• přijatá náhrada oprávněné osoby, nebo příjem získaný vydáním, darováním či 

děděním nemovitosti, bytu, nebytového prostoru nebo jejich částí, nebo movité 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

• příjem plynoucí z nabytí nových akcií a podílů, 

• úvěry a půjčky. 
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Kromě příjmů, jež nejsou předmětem daně, existuje i výčet osvobozených příjmů, 

které dani nepodléhají. Pro poplatníka jsou osvobozené příjmy výhodné. V případě, že 

mu plynou příjmy, které jsou uvedeny v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů, 

jeho daňová povinnost bude nižší, než kdyby tyto příjmy podléhaly zdanění. 

Osvobozených příjmů je na Slovensku mnoho, proto jsou v následující části 

vyjmenovány jen ty nejdůležitější:   

• příjmy z prodeje nemovitostí po uplynutí 5 let ode dne jejich nabytí či vyřazení 

z obchodního majetku,  

• příjmy z prodeje movitých věcí do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, 

• sociální příjmy jako jsou dávky a příspěvky na zabezpečení základních životních 

podmínek a řešení hmotné nouze, dávky, podpory a služby z veřejného 

zdravotního případně sociálního pojištění,  

• příjmy v podobě stipendií ze státního rozpočtu, z vysokých škol nebo ze zahraničí,  

• úroky z přeplatku na dani, 

• ceny z veřejné, reklamní či sportovní soutěže, které nepřevýší sumu 350 EUR a 

další. [17] 

Ve Schématu 3.2. je přehledně zobrazen postup vymezení zdanitelných příjmů na 

Slovensku, jež je obdobný i v ČR.  

Schéma 3.2.: Postup vymezení zdanitelných příjmů ve SR 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.4 Základ daně z příjmů fyzických osob ve Slovenské republice 

Ke stanovení základu daně se přistupuje stejně jako v ČR. Nejprve se vypočtou 

výše dílčích základů daní, které se následně sečtou, čímž vznikne celkový základ daně 

poplatníka. Poté se počítá jeho daňová povinnost. Na Slovensku jsou příjmy ze 

samostatné činnosti (v ČR § 7) a příjmy z nájmu (v ČR § 9) součástí § 6 – příjmy 

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

uměleckého výkonu. Postup je tedy velmi podobný až na pár odlišností, které lze 

vypozorovat v následující části diplomové práce, která čerpá především ze zákona č. 

595/2003 Z.z. Zákona o dani z príjmov (dále jen slovenský ZDP).  

3.1.5 Příjmy ze závislé činnosti 

Těmto příjmům se věnuje § 5 slovenského ZDP. Náplní tohoto paragrafu jsou 

obdobné příjmy, jako je tomu v ČR, a to v § 6 českého ZDP.  

Mezi příjmy ze závislé činnosti se řadí především příjmy ze současného nebo 

předcházejícího pracovněprávního vztahu, služebního, státního, zaměstnaneckého nebo 

členského poměru, v kterém je poplatník při výkonu práce povinný dodržovat pokyny a 

příkazy plátce daně. Rovněž zde zapadají i příjmy za práci prokuristy, likvidátora, členů 

družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů 

komanditních společností a další. Dále do příjmů ze závislé činnosti náleží platy a funkční 

příplatky ústavních činitelů, veřejných ochránců práv, komisařů pro děti či osoby se 

zdravotním postižením, poslanců Evropského parlamentu, odměny za výkon funkce 

v státních orgánech, orgánech územní samosprávy nebo jiných právnických osob. Řadí 

se zde i odměny osob odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále odměny za 

výkon funkce předsedy, člena a zapisovatele volební komise nebo obslužné.  

Za příjem zaměstnance se podobně jako v ČR považuje i cena motorového vozidla 

zařazeného do užívání po dobu osmi bezprostředně po sobě následujících kalendářních 

let ve výši 1 % vstupní ceny vozidla. Mezi příjmy ze závislé činnosti spadá i cena či výhra 

přijatá zaměstnancem, jenž se zúčastnil soutěže vyhlášené zaměstnavatelem, nepeněžní 

plnění poskytnuté zaměstnavatelem.  

Slovenský zákon o dani z příjmů dále stanovuje příjmy, které nejsou předmětem 

daně nebo jsou od daně osvobozené. Mezi ty, jež nejsou předmětem daně se řadí:  

• cestovní náhrady poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, 
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• nepeněžité plnění ve výšce hodnoty poskytovaných osobních ochranných 

pracovních prostředků, osobních hygienických prostředků a pracovního oblečení, 

• hodnota poskytovaných rehabilitačních a rekondičních pobytů, kondičních 

rehabilitací a preventivních zdravotních prohlídek, 

• náhrada za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných k výkonu 

práce.  

Za osvobozené příjmy se považují například:  

• částka vynaložená zaměstnavatelem na vzdělávání zaměstnance, pokud setrvá 

v pracovním poměru alespoň 24 měsíců,  

• hodnota stravy poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti či mimo 

pracoviště prostřednictvím jiných subjektů, 

• hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem ke spotřebě 

zaměstnancům na pracovišti, 

• náhrada příjmů a příplatek k náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti, 

• pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální pojištění, které je povinen 

hradit zaměstnavatel za zaměstnance.  

Základem daně jsou zdanitelné příjmy ze závislé činnosti snížené o pojistné a 

příspěvky, jež je povinen platit zaměstnanec, či příspěvky na zahraniční pojištění 

zaměstnance, pokud se na něj vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného typu.   

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

Další DZD obsahuje hned několik druhů příjmů, kterých může dosáhnout 

poplatník. Za příjmy z podnikání lze považovat příjmy ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství, ze živnosti či příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti.  

Do příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti se řadí příjmy znalců a 

tlumočníků, příjmy z činností zprostředkovatelů, příjmy z vytvoření díla a z podání 

uměleckého výkonu a příjmy z činnosti sportovce nebo sportovního odborníka. Mimo 

jiné se zde řadí i příjmy z jakéhokoliv nakládání s obchodním majetkem poplatníka, 

úroky z peněžních prostředků na běžných účtech používajících se v souvislosti 

s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. [22] 
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Obdobně jako je tomu i v Česku, pro zjištění základu daně z § 6 se příjmy snižují 

o prokazatelně vynaložené výdaje. Pokud poplatník neuplatní prokazatelně vynaložené 

výdaje, může uplatnit výdaje ve výši 60 % z úhrnu příjmů, maximálně však do výšky 

20 000 EUR. V tomto případě je nutné k výdajům přičíst zaplacené příspěvky na 

zdravotní a sociální pojištění.  

3.1.7 Příjmy z kapitálového majetku 

Třetím DZD jsou příjmy z kapitálového majetku, kterými se zabývá § 7 Z. z. 

slovenského ZDP. Ten pojednává o příjmech, které zde lze zařadit. Jedná se například o 

úroky a ostatní výnosy z cenných papírů, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na 

vkladních knížkách, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, příjmy 

z podílových listů nebo dávky z doplňkového důchodového spoření. S účinností od 

1.1.2016 se tyto příjmy upravují jako samostatný základ daně a zdaňují se sazbou ve výši 

19 % bez ohledu na to, zda příjmy z kapitálového majetku plynou ze zdrojů na území SR 

nebo ze zahraničí. [23] 

3.1.8 Ostatní příjmy 

Posledním DZD jsou ostatní příjmy, mezi které se řadí příjmy, jež nebyly součástí 

žádné z výše uvedených oblastí. Zařazují se zde například příjmy z prodeje movitých 

věcí, z převodu opcí, vlastnictví nemovitostí, cenných papírů či příjmy z převodu podílu 

na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti nebo z převodu členských 

práv družstva. Dále jde o důchody a obdobné opakující se příjmy, výhry v loteriích, 

reklamních soutěžích či ceny z veřejných soutěžích.  

Do tohoto DZD se zahrnuje zdanitelný příjem snížený o prokazatelně vynaložené 

výdaje na jeho dosažení. Pokud se jedná o příjmy ve formě důchodů či výhry v loteriích, 

pak se zahrnují pouze příjmy bez snížení o výdaje.  

3.1.9 Základ daně a sazba daně 

Základ daně 

Obdobně jako je tomu v ČR se pro zjištění ZD musí sečíst DZD. Výjimkou je 

však § 7 – příjmy z kapitálového majetku, které se zjišťují jako samostatný ZD a uplatňuje 

se u nich 19 % srážková daň.  
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U příjmu dle § 5 nutno odečíst pojistné a příspěvky, které platí zaměstnanec – 

zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, které byly sraženy z příjmů 

zaměstnance.  

Pro DZD podle § 6 je zapotřebí od příjmů odečíst výdaje skutečně vynaložené či 

výdaje procentem z příjmů. Pro rok 2022 je to 60 % ze zdanitelných příjmů z podnikání, 

maximálně do výše 20 000 EUR. Následně se odečítají NČZD, daňová ztráta (pokud 

vznikla) a výdaje na podporu vývoje a výzkumu, to však neplatí u příjmů z pronájmu a 

uměleckého díla.  

Příjmy z § 8 se rovněž snižují o prokazatelně vynaložené výdaje. Pokud se jedná 

o příležitostné příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, může 

poplatník využít výdaje procentem ve výši 25 % z příjmů. Maximálně lze uplatnit 5 040 

EUR ročně.  

Po zjištění DZD dochází k jejich součtu a uplatnění NČZD a daňových 

zvýhodnění, což vede ke zjištění výše daně z příjmů FO za rok – viz Tab. 3.1.  

Tab. 3.1.: Roční daň z příjmů FO na Slovensku 

DZD ze závislé a samostatné činnosti                                                               

- NČZD 

+ DZD z pronájmů a uměleckého díla  

+ DZD z ostatních příjmů 

= ZD z příjmů FO 

∙ sazba daně  

+ 19 % z osobního ZD z kapitálového majetku  

- daňový bonus na dítě / na zaplacené úroky 

= daňová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro zjištění daňové povinnosti ze závislé činnosti se vychází z hrubé mzdy. Ta se 

sníží o SP a ZP placené zaměstnancem, přičemž se následně odečte nezdanitelná položka, 

která pro rok 2022 činí 381,61 EUR. Tato nezdanitelná položka je nulová v případě, že je 

základ daně vyšší jak 176,8násobek životního minima (38 553,01 EUR). Pokud výsledná 
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suma činí více než 2 000 EUR, platí se tzv. milionářská daň. Pro lepší představu je schéma 

výpočtu daňové povinnosti ze mzdy na Slovensku součástí Tab. 3.2. 

Tab. 3.2.: Výpočet daň. povinnosti z hrubé mzdy na Slovensku 

Hrubá mzda 

- SP placené zaměstnancem (9,4 %) 

- ZP placené zaměstnancem (4 %) 

- nezdanitelná část ZD (381,61 EUR) 

= ZD  

∙ sazba daně  

= daň z příjmu 

- daňový bonus na dítě / na zaplacené úroky 

= daňová povinnost 

Zdroj: [2] - vlastní zpracování 

Poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání za kalendářní rok. V závislosti 

na druhu dosaženého příjmu se rozlišují dva typy:  

• typ A – pro fyzické osoby s příjmy pouze ze závislé činnosti, 

• typ B – pro fyzické osoby s více druhy zdanitelných příjmů.  

Daňové přiznání se podávají správci daně dle místa trvalého pobytu a to 

elektronicky, poštou či osobně. Termín je do 31. března, avšak poplatník si může 

prodloužit lhůtu až o 3 měsíce či 6 měsíců v případě příjmů plynoucích ze zahraničí. Vzor 

slovenského daňového přiznání typu A je součástí přílohy č. 2 a vzor typu B je součástí 

přílohy č. 3. [13] 

Sazba daně 

Pro zjištění výsledné daňové povinnosti je nutné znát sazbu daně. Na Slovensku 

není sazba jednotná. Ze základu daně zjištěného součtem DZD se uplatní následující 

sazba daně z příjmů:  

• 15 % - v případě, že zdanitelné příjmy za zdaňovací období nepřevýší částku 49 

790 EUR (mikrodaňovník), 

• 19 % - z té části ZD, která nepřesahuje sumu 38 553,01 EUR, pokud jsou 

zdanitelné příjmy vyšší než 49 790 EUR, 
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• 25 % - z té části ZD, která sumu 38 553,01 EUR přesáhne a zdanitelné příjmy 

jsou vyšší než 49 790 EUR.  

Částka 38 553,01 EUR představuje 176,8násobek částky platného životního 

minima pro rok 2022. [27] 

3.1.10 Nezdanitelné části ZD 

Při výpočtu daňové povinnosti lze odečíst NČZD, jak je tomu vidno v Tab. 3.1. 

Ty však může poplatník uplatnit pouze v případě aktivních příjmů – tzn. částkové ZD 

z příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Nezdanitelné části nelze uplatnit u tzv. 

pasivních příjmů – příjmy z prodeje nemovitostí, nepeněžité výhry, výplaty podílového 

listu a další.  

Na Slovensku se výše NČZD odráží od částky životního minima. Suma 

nezdanitelných částí ZD představuje 21násobek výše životního minima k 1. lednu 

zdaňovacího období, což pro rok 2022 činí 4 579,26 EUR (výše živ. minima je 218,06 

EUR). Tuto sumu lze uplatnit, pokud ZD poplatníka je roven nebo nižší než 92,8násobek 

životního minima – 20 235,97 EUR. V případě, že je ZD vyšší, pak se NČZD určí jako 

rozdíl mezi sumou 9 638,25 EUR (44,2násobek životního minima) a jedné čtvrtiny ZD 

poplatníka. Pokud je tento rozdíl menší než nula, NČZD se rovná nule. 

Na uplatnění NČZD nemá nárok poplatník, jenž pobírá starobní důchod, 

vyrovnávací příplatek, předčasný starobní důchod, starobní důchodové spoření či 

výsluhovou penzi.  

Další z nezdanitelných částí, kterou lze uplatnit při výpočtu daňové povinnosti, je 

na manžela či manželku. Dle zákona č. 595/2003 Z. z. slovenského ZDP se musí jednat 

o manžela (manželku) žijící s poplatníkem v domácnosti, přičemž nemá vlastní příjem – 

v tomto případě činí NČZD 19,2násobek životního minima – 4 186,75 EUR. Zároveň 

však ZD poplatníka je nižší nebo roven 176,8násobku platného živ. minima. Pokud je 

příjem manželky / manžela nižší než 19,2násobek životního minima, výše nezdanitelné 

části činí rozdíl mezi 19,2násobkem minima a příjmem manželky / manžela. V situaci, 

kdy jejich příjem přesáhne 19,2násobek platného životního minima, nezdanitelná část se 

rovná nule. Tuto NČZD lze použít pouze v případě, že manžel / manželka žije 

s poplatníkem ve společné domácnosti a stará se o nezletilé dítě či pobírá příspěvek na 

opatrování nebo je zařazena do evidence uchazečů na úřadě práce.  
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3.1.11 Daňový bonus 

Na dítě 

Podobně jako je to v ČR, i na Slovensku lze při výpočtu daňové povinnosti využít 

daňové zvýhodnění na dítě a to tehdy, jedná-li se o vyživované dítě žijící s poplatníkem 

ve společné domácnosti a zároveň poplatník dosahuje za zdaňovací období příjem 

alespoň šestinásobku minimální mzdy. V roce 2022 činí minimální mzda 646 EUR.  

Daňový bonus na dítě je od 1. ledna 2022 ve výšce 23,57 EUR měsíčně. Na 

dvojnásobný daňový bonus má nárok poplatník starající se o dítě do 6 let věku. Tato suma 

činí 47,14 EUR. Od 1. ledna 2022 se mění výpočet daňového bonusu na školáka (dítě ve 

věku 6-15 let). Rodiče si mohou zvolit mezi dvěma možnostmi – uplatnit daňový bonus 

ve výšce 1,85násobku základní sumy, což je pro rok 2022 43,60 EUR, nebo uplatnit 

dotaci na podporu výchovy ke stravovacím návykům dítěte ve výši 1,30 EUR za každý 

den, ve kterém se dítě účastnilo výchovně-vzdělávací činnosti.  

Na zaplacené úroky 

Při výpočtu daňové povinnosti může poplatník využít i daňový bonus na 

zaplacené úroky. Ten lze využít v případě, že úvěr na bydlení byl sjednán po 31.12.2017. 

Dále poplatník musí splňovat několik podmínek – věk 18-35 let ke dni podání žádosti o 

úvěr, nemovitost se nachází na Slovensku a je určená k bydlení a měsíční příjem je ve 

výši alespoň 1,3násobku minimální mzdy.  

Daňový bonus lze uplatnit do výše max. 50 % ze zaplacených úroků v předchozím 

roce, nejvýše do 400 EUR ročně. Uplatnit se může pět bezprostředně po sobě 

následujících let od momentu, kdy se úvěr začal úročit.  

3.1.12 Sociální pojištění 

Při výpočtu daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti se obdobně jako je 

tomu v Česku snižuje hrubá mzda o zdravotní a sociální pojištění. Odvody placené 

sociální pojišťovně se skládají z dílčích částí, které jsou stanoveny procentuálně 

z vyměřovacího základu – hrubé mzdy. Výše částkových pojištění se liší u zaměstnance 

a zaměstnavatele.  

Sociální pojištění zaměstnance v roce 2022 činí 9,40 % z hrubé mzdy, přičemž se 

v tomto odvodu ukrývají dílčí části:  

• 1,4 % nemocenské pojištění, 
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• 4,0 % důchodové pojištění, 

• 3,0 % invalidní pojištění, 

• 1,0 % pojištění v nezaměstnanosti.  

Zaměstnavatel odvádí sociální pojištění ve výši 25,20 % a jsou to tyto dílčí 

odvody:  

• 1,4 % nemocenské pojištění, 

• 14,0 % důchodové pojištění, 

• 3,0 % invalidní pojištění, 

• 0,8 % úrazové pojištění, 

• 0,25 % garanční pojištění, 

• 1,0 % pojištění v nezaměstnanosti, 

• 4,75 % rezervní fond solidarity.  

Garanční pojištění slouží k placení dávek zaměstnancům v případě, že jsou v 

platební neschopnosti. Úrazové pojištění, jak již vyplývá z názvu, slouží jako ochrana 

před rizikem odpovědnosti za pracovní úrazy zaměstnance či nemocí z povolání. [15] 

3.1.13 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění představuje další odvod, jež odvádí jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel. Plátci jsou i osoby samostatně výdělečně činné a stát u nezaopatřených 

dětí, u osob se zdravotním postižením bez vzniku nároku na invalidní důchod, u osob 

pobírající starobní či rodičovský příspěvek. I zde je vyměřovacím základem hrubá mzda.  

Sazba pro zaměstnance je ve výši 4,0 % z hrubé mzdy. Osoba se zdravotním 

postižením odvede 2,0 %.  

Zaměstnavatel odvádí 10,0 % z hrubé mzdy zaměstnance. V případě osoby se 

zdravotním postižením 5,0 %. [4] 

3.2 Německo 

Oficiálním názvem Spolková republika Německo, je středoevropský stát s nímž 

sousedí Česká republika. Dělí se na 16 spolkových zemí, přičemž Česko přímo sousedí 

s dvěma – Bavorskem a Saskem. Populace, jež přesahuje 84 milionů, dělá z Německa 

nejlidnatější stát Evropské unie. Oficiální měnou je Euro.  
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V příčce nejvýkonnějších ekonomik světa se Německo drží na čtvrtém místě po 

Spojených státech, Číně a Japonsku. To jej dělá největším vývozcem v Evropě. Přestože 

je Spolková republika Německo relativně chudá na suroviny, patří mezi světové giganty 

právě díky hospodářství, které se převážně zaměřuje na sektor průmyslu a služeb. 

Nejvyváženějšími komoditami jsou například vozidla, stroje, elektronika či dopravní 

prostředky.  

3.2.1 Daňová soustava Německa 

V mnohých směrech se daňový systém v Německu podobá tomu českému. I přes 

existenci podobných daní je německý daňový systém velmi složitý. I zde se daňová 

soustava dělí do dvou skupin: přímé a nepřímé daně. U přímých důchodových daní je 

kromě daně z příjmů fyzických a právnických osob na rozdíl od ČR ještě solidární 

příspěvek, živnostenská daň a církevní daň. Mezi majetkové daně se pak řadí daň 

z nemovitostí a jejich převodu, darovací, dědická a silniční. Do nepřímých daní spadají 

spotřební daně, cla a daň z přidané hodnoty. Jelikož se diplomová práce zaměřuje 

především na daň z příjmu fyzických osob, jež je součástí přímých daní, pro lepší 

orientaci je přehled přímých daní součástí Schématu 3.3.  

Schéma 3.3.: Přímé daně v Německu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

přímé daně

důchodové daně

daň z příjmu 

fyzických osob

solidární 
příspěvek

živnostenská daň

daň z příjmu 

právnických osob

církevní daň

majetkové daně

daň z nemovitostí

darovací daň

silniční daň

dědická daň

daň z převodu 
nemovitostí



43 

Daň z příjmu právnických osob 

Jednotná stanovená sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 15 %. 

Právnické osoby však mají povinnost hradit solidární příspěvek ve výši 5,5 %, jež je 

vypočten z 15% daně. Dále právnická osoba hradí ještě živnostenskou daň, která má 

rovněž stanovenou jednotnou sazbu ve výši 3,5 %. Kromě ní ještě existuje přirážka 

obecního úřadu (obecní daňová sazba – Hebesatz), jejíž výše se odvíjí v závislosti na tom, 

kde se nachází sídlo či provozovna právnické osoby. Celkové daňové zatížení se tak 

pohybuje okolo 30 %. V Berlíně je to například přesně 30 %, v Mnichově 33 % či ve 

Frankfurtě 32 %. [30] 

Solidární příspěvek 

Z německého názvu Solidaritätszuschlag se v české podobě může tento příspěvek 

označovat rovněž jako solidární příplatek, přirážka či solidární daň. Tento příspěvek 

vznikl v roce 1991 pro podporu restrukturalizace spolkových zemí bývalého Východního 

Německa. Původně šlo o dočasnou daň, která měla být platná jeden rok. Z počátku sazba 

činila 7,5 % a od roku 1998 byla snížena na 5,5 %, což se nezměnilo dodnes. Zrušení 

solidárního příspěvku se stále odkládá do budoucna. Společně s církevní daní se hovoří o 

tzv. přirážkové dani, jelikož je vyměřovacím základem odváděna částka daně z příjmu. 

Povinnost odvádět solidární příspěvek mají poplatníci daně z příjmu fyzických a 

právnických osob. [24] 

Církevní daň 

Při registraci k dani v Německu je požadováno se přihlásit k náboženství. Pokud 

je poplatník členem katolické či evangelické církve, musí platit tuto daň. Církevní daň se 

však vztahuje pouze na poplatníky s neomezenou daňovou povinností (občany). Finanční 

úřad vybírá tuto daň jménem náboženských organizací v Německu a tyto výnosy slouží 

k financování činností církve. V Bavorsku a Bádensko-Württembersku je sazba stanovena 

na 8 %. V ostatních spolkových zemích je sazba ve výši 9 %. Církevní daň se vypočítává 

stejně jako solidární příspěvek z odváděné daně. 

Živnostenská daň 

Živnostenská daň se vztahuje na příjmy OSVČ, osobních i kapitálových 

společností.  Jedná se o obecní daň, kterou vybírají obce a města. Představuje jejich hlavní 

příjem a jednotlivé obce mají pravomoc rozhodovat o jejich výši.  
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3.2.2 Daňové subjekty 

Za účastníky daňové povinnosti se v Německu považují daňoví rezidenti a 

daňoví nerezidenti. V prvním případě se jedná o osobu s neomezenou daňovou 

povinností. Znamená to tedy, že jde o osobu s trvalým či obvyklým bydlištěm 

v Německu. Za daňového rezidenta se považují i němečtí občané, jež nemají trvalé ani 

obvyklé bydliště v Německu, ale uzavřeli pracovní poměr s tuzemskou právnickou 

osobou. Dani z příjmu fyzických osob v tomto případě pak podléhají veškeré příjmy jak 

z tuzemska, tak ze zahraničí. V případě daňového nerezidenta se zdaňují pouze příjmy 

plynoucí z činnosti v Německu. Nerezidentem jsou osoby, které v Německu pracují, ale 

nemají zde ani trvalé, ani obvyklé bydliště. [1]  

3.2.3 Daň z příjmů fyzických osob v Německu 

Dani z příjmu fyzických osob podléhají jak peněžní, tak nepeněžní příjmy. Spadá 

zde tedy plat či mzda, ale také poskytnuté služby a zboží zaměstnavatelem. I v Německu 

se ohlíží na použití služebního vozidla k soukromým i služebním účelům obdobně jako 

v Česku.  

V Německu je daň z příjmů upravena dvěma zákony dle subjektu daně. Jedná se 

o Einkommensteuergesetz (dále jen „EStG“), jež upravuje daň z příjmů fyzických osob, 

a Körperschaftsteuergesetz upravující daň z příjmů právnických osob.  

Příjmy, jež jsou předmětem DPFO, se dle § 2 EStG člení do sedmi kategorií:  

• příjmy z lesnictví a zemědělství, 

• příjmy z obchodní činnosti, 

• příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

• příjmy ze zaměstnání, 

• příjmy z kapitálového majetku, 

• příjmy z pronájmu a leasingu, 

• ostatní příjmy.  

Příjmy z lesnictví a zemědělství 

Příjmy spadající do této kategorie se řídí dle § 13–14 EStG. Patří zde příjmy 

z lesnictví, zahradnictví a zemědělství, příjmy z lovu či chovu zvířat. Jsou zde zahrnuty i 

zisky z prodeje zemědělského nebo lesnického podniku, jeho části či podílu na 

obchodním majetku.  
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Příjmy z obchodní činnosti 

Dle § 15 EStG se do této kategorie řadí příjmy z obchodních činností, 

z komerčního hospodaření s půdou, podíly na zisku společníků veřejné obchodní 

společnosti či komanditní společnosti a v jiné společnosti, pokud v ní je spoluvlastníkem. 

Z § 16 EStG zde lze zařadit i výnosy z prodeje podniku nebo jeho části. Spadá sem i 

příjem z prodeje podílu v korporacích, pokud prodávající držel v posledních pěti letech 

alespoň 1 procento základního kapitálu společnosti (§ 17 EStG).  

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

Mezi příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se podle § 18 EStG řadí příjmy 

z nezávislých činností, jež zahrnují vědeckou, pedagogickou, uměleckou nebo vzdělávací 

činnost. Dále zde náleží samostatná odborná činnost lékařů, právníků, notářů, auditorů, 

daňových poradců a obdobných povolání.  

Příjmy ze zaměstnání 

Z § 19 EStG vyplývá, že za příjmy ze zaměstnání se považují platy, mzdy, licenční 

poplatky nebo jiné výhody a odměny ze zaměstnání ve veřejných a soukromých 

sektorech. 

Příjmy z kapitálového majetku  

Příjmům z kapitálového majetku se věnuje § 20 EStG. Jsou zde zahrnuty podíly 

na zisku (dividendy), práva na účast na zisku nebo účast na likvidačním zůstatku 

společnosti.  

Příjmy z pronájmu a leasingu 

Do této kategorie dle § 21 EStG spadají příjmy z nájmu a pronájmu nemovitých 

věcí (pozemků, budov), příjmy z dočasného udělení autorských nebo uměleckých práv, 

výnosy z pronájmu obchodního majetku nebo výnosy z prodeje leasingových 

pohledávek.   

Ostatní příjmy 

Příjmy, jež nelze zařadit ani do jedné z výše uvedených kategorií, se zařazují do 

ostatních příjmů. Těmto příjmům se věnuje § 22 EStG. Jsou to například příjmy 

z opakujících se plateb – anuity, důchody. [12] 
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3.2.4 Osvobozené příjmy 

Výčet příjmů, jež jsou osvobozeny od daně, je součástí § 3 EStG. Jelikož je 

osvobozených příjmů od DPFO v Německu mnoho, v následující části jsou vyjmenovány 

jen ty nejpodstatnější.  

Za příjmy nepodléhající zdanění se považuje:  

• podpora v nezaměstnanosti,  

• mateřský příspěvek,  

• příspěvky na stravné poskytnuté zaměstnavatelem, 

• plnění ze zdravotního pojištění, zákonného úrazového pojištění, 

• peněžní hodnota lékařské péče, 

• služby dalšího vzdělávání poskytované zaměstnavatelem (popř. třetí stranou na 

žádost zaměstnavatele), 

• příspěvek v platební neschopnosti a další.  

V Německu jsou mimo jiné od daně osvobozeny i příplatky za noční práci, práci 

v neděli či o svátku, které se vyplácí k základní mzdě. Tyto příplatky jsou poskytnuty 

zaměstnavatelem za práci mimo běžnou pracovní dobu a zdanění nepodléhají do určité 

procentní výše stanovené v § 3b odst. 1 EStG. [1] 

Za osvobozený příjem lze považovat i případ, kdy byl poplatníkův příjem nižší 

než 9 744 EUR, jelikož v tomto případě se daňová sazba rovná nule.   

3.2.5 Daňové úlevy  

V Německu zákon stanovuje daňové úlevy ve formě odčitatelných položek, o 

které lze snížit základ daně.  

Starobní úleva 

Tato forma úlevy se používá v okamžiku, kdy poplatník pracuje, ale dosáhl již 

věku 64 let. Tehdy si mohou snížit ZD o tuto daňovou úlevu, která je daná procentem v 

§ 24a EStG. Tato procentní sazba se od roku 2005, kdy byla ve výši 40 %, neustále 

snižuje. Pro rok 2022 bude mít poplatník nárok na snížení ve výši 14,4 % - max. však do 

částky 684 EUR.   
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Úleva pro rodiče samoživitele 

Rodičům, jež jsou samoživiteli, německý daňový systém nabízí možnost si snížit 

daňovou povinnost o částku 1 908 EUR ročně. Tuto úlevu lze uplatnit v případě, že s ním 

dítě žije ve společné domácnosti a pobírá na něj přídavky na děti, popř. kinderfreibetrag. 

V domácnosti však nesmí žít žádný jiný dospělý poplatník. Částka za každé další dítě 

v domácnosti se pak zvyšuje o 240 EUR. [31] 

Úleva za využívání vlastního bytu 

Poplatníkovi se nabízí možnost uplatnění odečtu pořizovacích výdajů na dům či 

byt. Spadají sem i výdaje na jejich dokončení, přičemž se v potaz bere rok dokončení a 

další tři následující roky. Dle § 10e EStG si poplatník uplatní 6 %, maximálně však do 

výše 10 124 EUR. V následujících 4 letech se pak nabízí možnost odečtu ve výši 5 %, 

maximálně do výše 8 437 EUR. Podmínkou je však užití bytu či domu pro vlastní bytové 

účely.  

Odpočet ztráty 

Dle § 10d EStG je možné uplatnit daňovou ztrátu za bezprostředně předcházející 

období. Uplatňuje se v případě, že je zisk vyšší nebo roven 1 000 000 EUR, u manželů se 

jedná o 2 000 000 EUR. Pokud zůstane část ztráty neuplatněna, je možnost započíst ji do 

výše 60 % ze zisku nad stanovený limit. Odpočet ztráty má přednost před ostatními 

výdaji.  

Zvláštní výdaje 

Pod pojmem zvláštní výdaje existuje celý výčet osobních nákladů, o které lze 

snížit ZD. Typickým znakem těchto výdajů je stanovená výše, do které lze zvláštní výdaje 

uplatnit při úpravě ZD. Těmito výdaji se zabývá § 10 EStG. Jedná se například o:  

• příspěvky na zákonné penzijní pojištění, 

• výdaje na vlastní odborné vzdělávání až do výše 6 000 EUR za rok, 

• výživné rozvedenému nebo trvale odloučenému manželi/manželce až do výše 

13 805 EUR ročně, 

• výdaje za návštěvu školského zařízení v případě, že na dané dítě má poplatník 

nárok na příspěvek nebo přídavek na dítě, a to do výše 30 % poplatků, max. 5 000 

EUR,  
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• výdaje na služby péče o dítě v domácnosti poplatníka do 14 let věku, nebo 

v případě, že do 25 let dojde u dítěte k fyzickému či mentálnímu postižení. Lze 

odečíst 2/3 výdajů, max. do výše 4 000 EUR ročně.  

Mimořádné výdaje 

V Německu lze ZD snížit ještě o mimořádné výdaje, které představují náklady 

vzniklé z mimořádných událostí. Mezi ně se řadí například výdaje na nemocniční péči 

z důvodu nemoci, pohřební výdaje, výdaje vzniklé v důsledku živelné pohromy, či výdaje 

související s výchovou handicapovaných dětí. [12] 

Přídavek na dítě a kinderfreibetrag 

Dalším ze způsobů, jak si poplatník může snížit daňovou povinnost, je pomocí 

nezdanitelného minima (Kinderfreibetrag), který se v Německu nevyplácí. Lze jej 

pouze využít na odpočet od ZD. Dle § 32 EStG je dítě definováno jako dítě od data 

narození až do 18 let, přičemž se tato daňová úleva může využít již v měsíci narození 

dítěte až do měsíce, na jehož začátku dítě nedosáhlo 18 let věku. Za dítě lze považovat i 

dítě starší 18 let, a zároveň mladší 21 let, pokud není v zaměstnání a je v evidenci 

zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání u agentury práce v Německu. Dítětem je brán i 

mladý dospělý do 25 let věku v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. 

Rovněž se jedná o dítě i v případě, že došlo k mentálnímu či fyzickému postižení před 

dosažením 25 let.  

Poplatník má právo si odečíst příspěvek na hmotné životní minimum dítěte ve 

výši 2 730 EUR a příspěvek na péči a výchovu dítěte ve výši 1 464 EUR. Tyto částky 

jsou v případě odloučených rodičů. Dvojnásobek se tedy užije u rodičů, kteří jsou 

společně v jedné domácnosti. 

Němečtí poplatníci mají nárok na přídavky na dítě, které se v roce 2021 zvýšily 

v rámci sociálního balíčku za účelem snížení daňového zatížení poplatníků. Přídavky na 

dítě se vyplácí měsíčně a jejich výše závisí na pořadí dětí. Pro 1. a 2. dítě částka činí 219 

EUR, na 3. dítě je to 225 EUR a 4. a každé další dítě 250 EUR měsíčně. Příspěvky jsou 

od daně osvobozeny a finanční úřad určí, zda je výhodnější pro rodiče Kinderfreibetrag 

či přídavek na dítě. [20] 
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Ostatní odčitatelné položky 

Poplatník má možnost si odečíst téměř veškeré výdaje vzniklé při získávání a 

udržování příjmů. V případě, že nelze prokázat vyšší výdaje, může využít možnost 

paušálních výdajů. U příjmu ze zaměstnání se jedná o jednorázovou částku ve výši 1 000 

EUR, u příjmu ze závislé činnosti (jedná-li se o výplatu důchodu) je jednorázová částka 

stanovena ve výši 102 EUR. Pokud jsou skutečné výdaje prokazatelně vyšší, pak je 

výhodnější uplatnit jejich skutečnou výši.  

Další odčitatelnou položkou jsou výdaje na cestu do zaměstnání. Dle § 9 odst. 4 

EStG je na náhradu těchto výdajů poskytovaná paušální náhrada za vzdálenost. Počítá se 

za každý celý kilometr od místa bydliště do prvního pracoviště, a to 0,30 EUR/km pro 

prvních 20 km vzdálenosti. Za každý další kilometr je pro rok 2021 stanovena částka 0,35 

EUR/km bez ohledu na to, zda skutečně tyto výdaje během cesty vznikly. Maximální 

částka je stanovena na 4 500 EUR ročně. K určení vzdálenosti se bere v úvahu nejkratší 

silniční spojení mezi místem bydliště a zaměstnáním. V případě, že poplatník k dopravě 

užívá soukromé vozidlo nebo vozidlo, jež mu bylo poskytnuto zaměstnavatelem 

k užívání, může uplatnit skutečné výdaje i v případě, že přesahují 4 500 EUR ročně.  

V případě, že poplatník pracuje z domu, protože mu není k dispozici kancelář, 

může si odečíst částku do výše 1 250 EUR ročně. Musí se však jednat o činnost, která je 

hlavní pracovní náplní zaměstnání. Pokud zaměstnavatel přesouvá své sídlo, poplatník si 

náklady na stěhování může odečíst jako náklady na podnikání.  

V roce 2020 a 2021 si navíc poplatníci mohli odečíst až 5 EUR denně (max. 600 

EUR/rok) za každý den, který pracovali z domu formou home office kvůli pandemii 

Covid-19. [1]  

Mezi další výdaje se řadí například náklady koupě pracovních oděvů využívané 

pouze pro danou činnost, náklady na údržbu dvou domácností, náklady vznikající při 

hledání zaměstnání (náklady na telefonní hovory, poštovné apod.), náklady na kurzy, jež 

jsou vyžadovány v rámci zaměstnání. Tyto a další výdaje jsou součástí § 9 EStG.  

3.2.6 Výpočet daňové povinnosti a sazba daně 

Pro výpočet daňové povinnosti ze závislé činnosti se vychází z hrubé mzdy. 

V Německu jsou navíc zaměstnanci rozděleni do šesti daňových tříd dle rodinného 

statusu. Toto zařazení má rovněž vliv na výši daňové povinnosti. Daňové třídy neboli 

Steuerklasse, dělí zaměstnance do následujících skupin:  
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• 1. daňová třída – svobodní, ovdovělí a rozvedení poplatníci (nevzniká povinnost 

podávat daňové přiznání), 

• 2. daňová třída – samoživitelé vychovávající dítě, 

• 3. daňová třída – manželé, přičemž jeden z páru vydělává výrazně více než 

druhý, má nejnižší daňové zatížení a kombinuje se s pátou daňovou třídou, 

přičemž vzniká povinnost podávat daňové přiznání, 

• 4. daňová třída – manželé s přibližně stejným příjmem (nevzniká povinnost 

podávat daňové přiznání), 

• 5. daňová třída – kombinuje se s třetí daňovou třídou a využívá ji ten z manželů, 

který vydělává méně, 

• 6. daňová třída – určena pro vedlejší příjmy přesahující 450 EUR.  

 Při používání služebního vozidla i k soukromým účelům se zdaňuje 1 % z jeho 

vstupní ceny. Pokud poplatníkovi vznikly výdaje na dosažení a udržení zaměstnání, lze 

uplatnit úlevu ve výši 1 000 EUR. Z § 9 EStG dále vyplývá, že poplatník může uplatnit 

paušální výdaj ve výši 102 EUR, pokud pobírá důchod (vdovský, sirotčí, vdovecký).  

Rovněž si od ZD může poplatník odečíst daňové úlevy (starobní, pro rodiče 

samoživitele, mimořádné a zvláštní výdaje a další). Následuje možnost snížení příjmu o 

nezdanitelnou částku na dítě. Poplatník buď uplatní částku 2 730 EUR (hmotné existenční 

minimum) či 1 464 EUR (příspěvek na péči a výchovu). Pokud poplatník během roku 

poskytnul dary neziskovým organizacím, jež jsou uvedeny v zákoně, pak je lze odečíst. 

[19] 

Poté se počítá samotná daňová povinnost, přičemž se vychází z výše zdanitelných 

příjmů, jež poplatník dosáhl za daný rok. V Tab. 3.3. se nachází přehled výše zdanitelných 

příjmů a vzorců sloužících k výpočtu daně.  

Tab. 3.3.: Výpočet daně z příjmů pro rok 2022 

Roční výše zdanitelného příjmu  

(EUR) 
Vzorec pro výpočet daně 

0 – 9 984 0 

9 985 – 14 926 (1 008,70 ∙ y + 1 400) ∙ y 

14 927 – 58 596 (206,43 ∙ z + 2 397) ∙ z + 938,24 

58 597 – 277 825 0,42 ∙ x – 9 267,53 

277 826 a více 0,45 ∙ x – 17 602,28 

Zdroj: [12] – vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky jsou zdanitelné příjmy přehledně uspořádány do pěti 

skupin, od kterých se odvíjí způsob výpočtu daně. V případě, že je poplatníkův příjem 

nižší než 9 984 EUR, je jeho daň nulová.  

V ostatních případech se pracuje se vzorci, přičemž neznámé představují:  

• y – desetitisícina příjmu přesahující 9 984 EUR zaokrouhlena na celá eura dolů, 

• z – desetitisícina příjmu přesahující 14 926 EUR zaokrouhlena na celá eura, 

• x – zdanitelný příjem zaokrouhlen na celá eura směrem dolů.  

Výsledná částka daně se zaokrouhluje směrem dolů.  

Sazba daně z příjmu je v Německu progresivní, což znamená, že s růstem příjmů 

roste i sazba daně. Marginální sazby daně jsou součástí Tab. 3.4.  

Tab. 3.4.: Sazby daně z příjmů pro rok 2022  

Zdanitelný příjem  

(EUR) 
Marginální sazba daně v % 

0 – 9 984 0 

9 985 – 14 926 14–24 

14 927 – 58 596 24–42 

58 597 – 277 825 42 

277 826 a více 45 

Zdroj: [12] – vlastní zpracování 

Pro výpočet výsledné daňové povinnosti se postupuje obdobně jako v ČR. 

Dochází k součtu DZD a následné úpravě. Rozdíl spočívá v sazbě daně, jež je 

progresivní, jak lze zpozorovat z Tab. 3.4. Přehled výpočtu je součástí Tab. 3.5.  

Tab. 3.5.: Postup výpočtu daně z příjmů FO 

Součet dílčích příjmů - § 2 EStG 

- daňové úlevy  

- odpočty 

= ZD před daňovým zvýhodněním 

- daňová úleva na děti 

= ZD 

      ∙     sazba daně (0–45 %) 

= Výsledná daňová povinnost  

Zdroj: vlastní zpracování  

Daňové přiznání se podává do 31. května následujícího roku. Podávají jej osoby, 

jež mají příjmy z jiných zdrojů než ze zaměstnání, osoby s příjmy od více zaměstnavatelů 

a ti, kteří mají pouze jedno zaměstnání, ale změnila se jejich životní situace (důležité pro 

provedení změny daňové třídy). Daňové přiznání lze podat i elektronicky a v případě, že 
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podává přiznání třetí strana (daňový poradce), pak je lhůta do 30. září. Německé daňové 

přiznání je součástí přílohy č. 4.   

3.2.7 Sociální pojištění 

Systém sociálního zabezpečení v Německu zahrnuje pět oblastí, které jsou 

v rámci sociálního pojištění hrazeny:  

• zdravotní pojištění, 

• pojištění pro případ potřeby dlouhodobé péče,  

• důchodové pojištění, 

• úrazové pojištění, 

• pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 

Zaměstnanci se povinně účastní na sociálním pojištění a příspěvky hradí společně 

se zaměstnavateli. Toto pojištění je vyjádřeno pevným procentem jak pro zaměstnavatele, 

tak zaměstnance viz Tab. 3.6. Na rozdíl od Česka a Slovenska je součástí sociálního 

pojištění také zdravotní pojištění. Rovněž zde existuje i zvláštní pojištění pro případ 

ošetřovatelské péče pro bezdětné osoby starší 23 let, kdy se zvýší sazba o 0,25 %. 

Zaměstnavatel odvádí příspěvek na platební neschopnost (insolvenzgeldumlage) ve výši 

0,09 %. Úrazové pojištění je hrazeno pouze zaměstnavatelem a výše závisí na klasifikaci 

rizika zaměstnání.  

Zaměstnanec je tedy automaticky členem důchodového, ošetřovatelského, 

úrazového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, u kterého není možná volba 

poskytovatelů. V rámci zdravotního pojištění si však poplatník může zvolit zdravotní 

pojišťovnu dle svých požadavků, přičemž každá pojišťovna má jinou výši procenta 

příplatku.  

Tab. 3.6.: Sazby sociálního pojištění v Německu  

Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel Celkem 

zdravotní 7,30 % 7,30 % 14,60 % 

v případě dlouhodobé péče 1,525 % 1,525 % 3,05 % 

ošetřovatelská péče bezdětných 

osob 
1,775 % 1,775 % 3,55 % 

důchodové 9,30 % 9,30 % 18,60 % 

v případě ztráty zaměstnání 1,20 % 1,20 % 2,40 % 

příspěvek na plat. neschopnost - 0,09 % 0,09 % 

Celkem 19,325 % 19,415 % 38,74 % 

Zdroj: [18] - vlastní zpracování 
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4 Komparace daně z příjmů fyzických osob ve vybraných 
evropských zemích 

Čtvrtá kapitola diplomové práce se zaměřuje na praktickou aplikaci poznatků 

z předchozích kapitol. Praktická část bude porovnávat výpočet daně z příjmů fyzických 

osob ve vybraných zemích Evropské unie na praktických příkladech, které se budou lišit 

profilem poplatníka a výší jeho příjmů. Výsledky budou následovně prezentovány 

v podobě grafů, v kterých bude přehledně provedeno srovnání jednotlivých zemí, 

přičemž se bude jednat o vyjádření podílů daně z příjmů, odvodů pojistného a čisté mzdy 

na hrubé mzdě v procentním zobrazení. Zároveň dojde i ke srovnání nákladů 

zaměstnavatele placených za zaměstnance v jednotlivých zemích. Součástí kapitoly je 

rovněž i přehledný vývoj minimálních mezd v ČR od jejího zavedení. Při zpracování 

čtvrté kapitoly bylo využito metody komparace, analýzy a dedukce.  

Pro výpočty budou v jednotlivých zemích použity jejich národní měny, tzn. v ČR 

to bude Kč a ve SR a Německu se použije EURO. Na závěr každého výpočtu budou 

následně konečné částky převedeny do české měny pro lepší srovnatelnost. K tomu se 

využije kurz ČNB k 3.1.2022, který je ve výši 24,82 Kč/1 EURO a částky převedené se 

budou zaokrouhlovat matematicky na celé Kč. 

Pro zjištění skutečného daňového zatížení poplatníka se využije efektivní sazby 

daně, která bude rovněž součástí výpočtů praktických příkladů.  

Efektivní sazba daně (Effective Tax Rate) 

Efektivní neboli skutečná sazba daně vyjadřuje skutečné daňové zatížení 

poplatníka, které se může lišit v důsledku uplatnění daňových úlev a daňového 

zvýhodnění. K výpočtu dochází dvěma způsoby:  

a) efektivní sazba daně je stanovena jako procentní podíl daně a hrubé mzdy 

𝐸𝑇𝑅𝑡 =  
𝑇

𝑌
× 100   (4.1) 

• T = daňová povinnost (tax) 

• Y = hrubý příjem 

b) efektivní sazba daně je stanovena jako procentní podíl daně zvýšené o pojistné 

placené zaměstnancem a hrubé mzdy 

𝐸𝑇𝑅t+si =
𝑇+𝑆𝐼

𝑌
× 100  (4.2) 
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• SI = sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem. [7] 

4.1 Vývoj minimální mzdy v ČR  

Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou odměnu za práci, jejíž základní 

právní úprava je zakotvena v zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Specifická výše a podmínky pro její poskytování jsou stanoveny vládním nařízením č. 

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Každý zaměstnanec musí obdržet minimální mzdu bez ohledu na to, zda pracuje 

na hlavní pracovní poměr či dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Do 

minimální mzdy se nezahrnují příplatky za práci přesčas, za práci o svátcích, v noci, práci 

v sobotu a neděli nebo práci ve ztíženém prostředí.  

V ČR byla minimální mzda zavedena prvně v roce 1991. Stanovení minimální 

mzdy ke dni 1.1.2022 bylo dvacátou čtvrtou změnou od roku zavedení této veličiny. Ke 

změnám výše minimální mzdy dochází na začátku kalendářního roku. Minimální mzda 

pro rok 2022 byla oproti roku 2021 navýšena o 1 000 Kč, a to na 16 200 Kč. Přehled 

vývoje minimální mzdy od jejího zavedení na území ČR je součástí Tab. 4.1.  
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Tab. 4.1.: Výše minimálních mezd v ČR v letech 1991–2022 

 

Období Výše minimální mzdy v Kč/měs.  

1991 únor 2 000 

1992 leden 2 200 

1996 leden 2 500 

1998 leden 2 650 

1999 leden 3 250 

1999 červenec 3 600 

2000 leden 4 000 

2000 červenec 4 500 

2001 leden 5 000 

2002 leden 5 700 

2003 leden 6 200 

2004 leden 6 700 

2005 leden 7 185 

2006 leden 7 570 

2006 červenec 7 955 

2007 leden 8 000 

2013 srpen 8 500 

2015 leden 9 200 

2016 leden 9 900 

2017 leden 11 000 

2018 leden 12 200 

2019 leden 13 350 

2020 leden 14 600 

2021 leden 15 200 

2022 leden 16 200 

Zdroj: [26] – vlastní zpracování 

Údaje z tabulky jsou převedeny pro lepší představu do Grafu 4.1., kde je 

vyobrazen vývoj minimálních mezd od roku 1991 až doposud.  
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Graf 4.1.: Vývoj minimálních mezd v letech 1991-2022 

 
Zdroj: MPSV (2021) – vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že se výše minimální mzdy v průběhu let zvyšovala. V letech 

1999, 2000 a 2006 došlo k nárůstu během roku dvakrát, a to na začátku roku a poté 

v červenci. Mezi lety 1992 až 1995 se výše minimální mzdy neměnila, byla stabilní 

v částce 2 200 Kč. Obdobně tomu tak bylo v roce 2007, kdy byla minimální mzda 

stanovena na 8 000 Kč. Tato výše zůstala nezměněna až do roku 2013. Jedná se tedy o 

nejdelší období beze změny.     

4.2 Praktický příklad č. 1 

Následující část se věnuje výpočtu daně z příjmů u fyzických osob, jež dosahují 

výše minimální mzdy v jednotlivých zemích. Výpočty jsou uvedeny v měnách daných 

států a pro lepší komparaci jsou následně převedeny do korun českých.  

4.2.1 Česká republika 

Pan Jaroslav Nový, jenž je fyzickou osobou, je zaměstnán jako doručovatel 

zásilek. Je bezdětný a svobodný. Výše jeho hrubé mzdy činí 16 200 Kč měsíčně a 194 400 

Kč ročně, což je částka minimální mzdy stanovené pro rok 2022. Podepsal prohlášení 

k dani a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Výpočet roční daňové povinnosti je 

součástí Tab. 4.2. 
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Tab. 4.2.: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy – ČR v Kč 

Hrubá mzda 194 400 

SP 9 % (zaměstnavatel)  17 496 

ZP 24,8 % (zaměstnavatel)  48 212 

Základ daně 194 400 

Sazba daně  15 % 

Daň  29 160 

Sleva na poplatníka 30 840 

Daň po slevě 0 

SP 6,5 % (zaměstnanec)  12 636 

ZP 4,5 % (zaměstnanec)  8 748 

Čistá mzda 173 016 

ETRT 0,00 % 

ETRT+SI 11,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Slovenská republika 

Paní Anna Juráková je zaměstnána jako pomocná švadlena. Její hrubý měsíční 

příjem je ve výši 646 EUR, ročně tedy 7 752 EUR. Podepsala prohlášení k dani, tudíž si 

může uplatnit nezdanitelnou část ZD na poplatníka, jenže je ve výši 381,61 EUR. Paní 

Anna je bezdětná, a tedy neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Výsledná čistá mzda 

bude převedena do korun českých pro lepší komparaci kurzem platným k 3.1.2022, což 

je 24,82 Kč/1 EURO. Výpočet je součástí Tab. 4.3.  
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Tab. 4.3.: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy – SR v EUR 

Hrubá mzda 7 752 

SP 9,4 % (zaměstnanec) 728,69 

- nemocenské pojištění 1,4 % 108,53 

- důchodové pojištění 4,0 % 310,08 

- invalidní pojištění 3,0 % 232,56 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,0 % 77,52 

ZP 4,0 % (zaměstnanec) 310,08 

Základ daně I. 6 713,23 

Nezdanitelná část ZD na poplatníka 4 579,32 

Základ daně II.  2 133,91 

Sazba daně 19 % 

Daň 405,44 

Čistá mzda 6 307,79 

Čistá mzda v Kč 156 559 

ETRT 5,23 % 

ETRT+SI 18,63 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Německo 

Hrubý příjem pana Hanse Bittmana činí měsíčně 1 621 EUR a ročně 19 452 EUR. 

Je zaměstnán na hlavní pracovní poměr na pozici číšníka. Pan Bittman má 21 let a je 

bezdětný. Dle roční výše zdanitelného příjmu se poplatník zařazuje do třetího daňového 

pásma pro zjištění sazby daně. Jelikož se jedná o svobodnou osobu, náleží pan Bittman 

do daňové třídy I. Dále se hlásí ke katolické církvi v Bavorsku, z čehož mu plyne 

povinnost k církevní dani. Vzhledem k věku poplatníka se nebude navyšovat sazba u 

pojištění pro případ potřeby ošetřovatelské péče. Poplatník je pojištěncem u zdravotní 

pojišťovny Barmer (+ 0,75 %). Výpočet je v Tab. 4.4. 
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Pro výpočet daňové povinnosti se vzhledem k třetímu daňovému pásmu bude 

vycházet ze vzorce:  

(206,43 ∙  𝑧 +  2 397) ∙  𝑧 +  938,24,  (4.3.) 

kde se hodnota „z“ vypočte jako:  

𝑧 = (𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 − 14 926) ÷ 10000 (4.4.) 

Výpočet daně v Německu je složitým procesem, který lze však zjednodušit 

pomocí tabulky hodnot ročních hrubých příjmů, jež vydávají každoročně německé úřady. 

Tyto tabulky se nazývají Einkommensteuer Grundtabelle a u příjmů jsou rovnou 

přiřazeny vypočtené výše daně. Tato tabulka je velmi obsáhlá, a proto jen její část je 

součástí Přílohy č. 5.  

Tab. 4.4.: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy – Německo v EUR 

Hrubá mzda 19 452 

Celkové odvody pojistného 3 904,99 

- pojištění ošetřovatelské péče 1,525 % 296,64 

- důchodové pojištění 9,30 % 1 809,04 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,20 % 233,42 

ZP 7,30 % + 0,75 % (zaměstnanec) 1 420 + 145,89 

Daňové pásmo III. (14 927 – 58 596) 

Hodnota „z“ 0,0621 

Daň 1 087,89 

Solidární příspěvek 5,5 % 0,00  

Církevní daň 8 % 87,03 

Celkové daňové odvody 1 174,92 

Čistá mzda 14 372,09 

Čistá mzda v Kč 356 715 

ETRT 6,04 % 

ETRT+SI 26,12 % 



60 

Následující Tab. 4.5. přehledně uvádí výši odvodů pojistného, daňové povinnosti 

a čisté mzdy v jednotlivých zemích. Částky jsou pro snadnější srovnání uvedeny v Kč a 

přepočty jsou provedeny kurzem 24,82 Kč/EURO a zaokrouhleny matematicky na celé 

Kč.  

Tab.4.5.: Srovnání odvodů pojistného, daňové povinnosti a čisté mzdy ve vybraných 

zemích v Kč 

 Odvody pojistného Daňová povinnost Čistá mzda 

ČR 21 384      0         173 016 

SR 25 782 10 063         156 559 

Německo 96 921 29 162         356 715 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zjištěné výše jednotlivých položek mezd z Tab. 4.5. jsou zavedeny pro lepší 

srovnatelnost do následujícího grafu 4.2., přičemž se jedná o jejich vyjádření 

v procentním podílu na hrubé mzdě.  

Graf 4.2.: Srovnání procentního podílu odvodů, daně a čisté mzdy na hrubé mzdě 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V prvním praktickém příkladu se vycházelo z minimálních mezd stanovených pro 

rok 2022 v jednotlivých členských zemích. V Tab. 4.5. lze vyčíst, že nejvyšší čisté mzdy 

i přes nejvyšší daňové a pojistné odvody dosahuje Německo, a to z toho důvodu, že 
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pojistného v Česku a na Slovensku jsou ve srovnatelnější výši, což se však nedá říci o 

daňové povinnosti. V ČR má poplatník s minimální mzdou nulovou daňovou povinnost 

při uplatnění základní slevy na poplatníka a zároveň tedy dosahuje vyšší čisté mzdy než 

na Slovensku. U slovenského poplatníka byla využita nezdanitelná část ZD na poplatníka, 

díky které byla výsledná daň nižší. I přesto v porovnání s ČR vychází daňová povinnost 

ve výši 10 063 Kč. Nejnižší čistou mzdu tak u fyzické osoby s minimálním příjmem 

zaznamenává Slovensko.  

Z grafu 4.2. je patrné, že nejvyšší procentní podíl čisté mzdy na hrubé mzdě má 

ČR (89,0 %), a to především v důsledku nulové daňové povinnosti. Poplatník tak výrazně 

ušetří na dani. Německé a slovenské daňové odvody jsou v porovnatelné procentní výši, 

neboť podíl odvedené daně německého poplatníka na jeho hrubém příjmu činí 6,0 % a 

podíl slovenského poplatníka činí 5,2 %. Naopak výrazně nejvyšší odvod pojistného má 

Německo – podíl na hrubém příjmu je ve výši 20,1 %.  

 

4.3 Praktický příklad č. 2 

V druhém praktickém příkladu bude vypočtena daňová povinnost a výše 

pojistného u daného poplatníka v případě, že by pracoval za stejných podmínek 

v jednotlivých dílčích zemích. Následně budou porovnány míry daňového zatížení a 

pojistné odvody vybraných států. 

Za poplatníka se považuje paní Helena Moudrá (28 let), která pracuje jako 

všeobecná zdravotní sestra s hrubým měsíčním příjmem ve výši 41 000 Kč. Je svobodná 

a bezdětná. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a uplatňuje slevu na 

poplatníka. Roční hrubý příjem činí 492 000 Kč.  

4.3.1 Česká republika 

Výpočtu daňové povinnosti, pojistného a efektivní daňové sazby v Česku, se 

věnuje následující Tab. 4.6. 

Tab. 4.6.: Výpočet daňové povinnosti poplatníka – ČR v Kč 

Hrubá mzda 492 000 

SP 9 % (zaměstnavatel)  44 280 

ZP 24,8 % (zaměstnavatel)  122 016 
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Základ daně 492 000 

Sazba daně  15 % 

Daň  73 800 

Sleva na poplatníka 30 840 

Daň po slevě 42 960 

SP 6,5 % (zaměstnanec)  31 980 

ZP 4,5 % (zaměstnanec)  22 140 

Čistá mzda 394 920 

ETRT 8,73 % 

ETRT+SI 19,73 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.2 Slovenská republika 

Tab. 4.7. obsahuje výpočet roční výše mzdy paní Moudré za předpokladu, že 

pracuje na Slovensku za stejných podmínek. Uplatňuje nezdanitelnou část ZD na 

poplatníka. Jelikož se jedná o SR, pro výpočet musí být uvedeny částky v eurech. Roční 

hrubý příjem se přepočte pomocí kurzu ČNB k 3.1.2022, který je ve výši 24,82 Kč/1 

EURO, zaokrouhleno matematicky na celá eura.  

Tab. 4.7.: Výpočet daňové povinnosti poplatníka – SR v EUR 

Hrubá mzda 19 823 

SP 9,4 % (zaměstnanec) 1 863,36 

- nemocenské pojištění 1,4 % 277,52 

- důchodové pojištění 4,0 % 792,92 

- invalidní pojištění 3,0 % 594,69 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,0 % 198,23 

ZP 4,0 % (zaměstnanec) 792,92 

Základ daně I. 17 166,72 
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Nezdanitelná část ZD na poplatníka 4 579,32 

Základ daně II.  12 587,4 

Sazba daně 19 % 

Daň 2 391,61 

Čistá mzda 14 775,11 

Čistá mzda v Kč 366 718 

ETRT 12,06 % 

ETRT+SI 25,46 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Německo 

Paní Moudrá je v případě zaměstnání v Německu pojištěncem zdravotní 

pojišťovny Barmer. Výpočet její daňové povinnosti, odvodů pojistného a efektivní 

daňové sazby, jsou součástí Tab. 4.8. Jelikož se jedná o poplatníka nad 23 let věku a bez 

dětí, odvod pojistného na ošetřovatelskou péči se zvýší o 0,25 %. Paní Moudrá se hlásí 

ke katolické církvi v Bavorsku. 

Tab. 4.8.: Výpočet daňové povinnosti poplatníka – Německo v EUR 

Hrubá mzda 19 823 

Celkové odvody pojistného 4 029,03 

- pojištění ošetřovatelské péče 1,775 % 351,86 

- důchodové pojištění 9,30 % 1 843,54 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,20 % 237,88 

ZP 7,30 % + 0,75 % (zaměstnanec) 1 595,75 

Daňové pásmo III. (14 927 – 58 596) 

Hodnota „z“ 0,0868 

Daň 1 147,85 

Solidární příspěvek 5,5 % 0 
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Církevní daň 8 % 91,83 

Celkové daňové odvody 1 239,68 

Čistá mzda 14 554,29 

Čistá mzda v Kč 361 237 

ETRT 6,25 % 

ETRT+SI 26,58 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přehled výše odvodů pojistného, daně a čisté mzdy paní Moudré v jednotlivých 

zemích jsou součástí Tab. 4.9.  

Tab.4.9.: Přehled odvodů pojistného, daňové povinnosti a čisté mzdy paní Moudré v Kč 

 Odvody pojistného Daňová povinnost Čistá mzda 

ČR 54 120 42 960         394 920 

SR 65 929 59 360         366 718 

Německo            100 001 30 769         361 237 

Zdroj: vlastní zpracování 

Procentní vyjádření jednotlivých položek z Tab. 4.9. na hrubé mzdě je zobrazeno 

v Grafu 4.3.  

Graf 4.3.: Procentní podíl odvodů pojistného, daně a čisté mzdy na hrubé mzdě 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tab. 4.9. vyplývá, že nejvyšší čisté mzdy dosáhne poplatník při stejných 

platových podmínkách v Česku a to 394 920 Kč, což je 80,3 % z hrubé mzdy. Příčinou 

tomu je nízká výše odvodů pojistného (11,0 %) v porovnání s ostatními zeměmi. 

Slovensko a Německo jsou si výší čisté mzdy velmi blízko. Německo má podíl čisté mzdy 

na hrubé mzdě o 1,1 % nižší než SR. Z Tab. 4.9. lze vyčíst, že na Slovensku je téměř 

dvounásobná výše daňových odvodů oproti Německu. Naopak v Německu je o to 

výraznější podíl odvodů pojistného, a to 20,3 %. Paní Moudrá by v tomto případě tedy 

dosahovala nejvyšší čisté mzdy právě v ČR.  

4.4 Praktický příklad č. 3 

Za poplatníka se opět považuje paní Helena Moudrá (28 let), která pracuje jako 

všeobecná zdravotní sestra s hrubým měsíčním příjmem ve výši 41 000 Kč. U 

zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka. Dále má dvě 

děti ve věku 5 let a 12 let, na které rovněž uplatňuje slevy. Roční hrubý příjem činí 

492 000 Kč.  

4.4.1 Česká republika 

Tab. 4.10.: Výpočet daňové povinnosti – ČR v Kč 

Hrubá mzda 492 000 

SP 9 % (zaměstnavatel)  44 280 

ZP 24,8 % (zaměstnavatel)  122 016 

Základ daně 492 000 

Sazba daně  15 % 

Daň  73 800 

Sleva na poplatníka 30 840 

Daň po slevě 42 960 

Sleva na 1. dítě 15 204  

Sleva na 2. dítě 22 320  

Daň po daňovém zvýhodnění 5 436 
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SP 6,5 % (zaměstnanec)  31 980 

ZP 4,5 % (zaměstnanec)  22 140 

Čistá mzda 432 444 

ETRT 1,10 % 

ETRT+SI 12,10 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.2 Slovenská republika 

Tab. 4.11.: Výpočet daňové povinnosti – SR v EUR 

Hrubá mzda 19 823 

SP 9,4 % (zaměstnanec) 1 863,36 

- nemocenské pojištění 1,4 % 277,52 

- důchodové pojištění 4,0 % 792,92 

- invalidní pojištění 3,0 % 594,69 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,0 % 198,23 

ZP 4,0 % (zaměstnanec) 792,92 

Základ daně I. 17 166,72 

Nezdanitelná část ZD na poplatníka 4 579,32 

Základ daně II.  12 587,4 

Sazba daně 19 % 

Daň 2 391,61 

Daňový bonus na dítě do 6 let 565,68 

Daňový bonus na dítě od 6-15 let 523,20 

Čistá mzda 15 864,6 

Čistá mzda v Kč 393 759 

ETRT 12,06 % 

ETRT+SI 25,46 % 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4.3 Německo 

Jelikož je paní Moudrá rodič samoživitel, spadá do 2. daňové třídy a splňuje tak 

podmínky pro daňovou úlevu pro samoživitele.  

Tab.4.12.: Výpočet daňové povinnosti – Německo v EUR 

Hrubá mzda 19 823 

Celkové odvody pojistného 3 979,47 

- pojištění ošetřovatelské péče 1,525 % 302,30 

- důchodové pojištění 9,30 % 1 843,54 

- pojištění v nezaměstnanosti 1,20 % 237,88 

ZP 7,30 % + 0,75 % (zaměstnanec) 1 595,75 

Daňová úleva pro samoživitele  

1. dítě 1 908 

2. dítě 2 148 

Upravený ZD 11 787,53 

Daňové pásmo II. (9 985 - 14 927) 

Hodnota „y“ 0,1804 

Daň 285,39 

Solidární příspěvek 5,5 % 0 

Církevní daň 8 % 22,83 

Celkové daňové odvody 308,22 

Čistá mzda 15 535,31 

Čistá mzda v Kč 385 586 

ETRT 1,55 % 

ETRT+SI 21,63 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tomto případě výpočtu se vycházelo pro výpočet daňové povinnosti s ohledem 

na výši upraveného ZD z druhého daňového pásma:  

(1 008,70 ∙  𝑦 +  1 400) ∙  𝑦  (4.5.) 

Přičemž hodnota „y“ byla vypočtena následovně:  

 𝑦 = (𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 − 9 984) ÷ 10000 (4.6) 

Souhrn jednotlivých částek odvodů pojištění, daňové povinnosti a čisté mzdy 

v dílčích zemích je součástí Tab. 4.13.  

Tab. 4.13.: Přehled daňových odvodů, pojistného a čisté mzdy paní Moudré v Kč 

 Odvody pojistného Daňová povinnost Čistá mzda 

ČR 54 120 5 436 432 444 

SR 65 929 32 334 393 759 

Německo             98 770 7 650 385 586 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty z Tab. 4.13. byly pro lepší představu převedeny do procentního 

vyjádření podílu na hrubé mzdě a poté byly zavedeny do Grafu 4.4.  

Graf 4.4.: Procentní podíl odvodů pojistného, daně a čisté mzdy na hrubé mzdě 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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důvodu je v Česku nejvyšší čistá mzda, a to ve výši 432 444 Kč. Německo je s daňovými 

odvody srovnatelné s ČR, jelikož jejich procentní podíl tvoří 1,6 % na hrubé mzdě, což 

je 7 650 Kč. Nejvyšší daňovou povinnost v tomto případě vykazuje poplatník na 

Slovensku, kde, jak vychází z Tab. 4.13, činí daň i po odečtení daňových zvýhodnění na 

děti 32 334 Kč, jelikož výše daně ve SR je konstantních 19 %. I přes to je slovenská čistá 

mzda vyšší než v Německu. Můžou za to opět odvody pojistného, které činí 98 770 Kč a 

představují tak 20,1 % z hrubé mzdy. Je to nižší částka než v předchozím příkladě, a to 

z důvodu nižší sazby pojištění ošetřovatelské péče, neboť se v tomto případě jedná o 

osobu s dětmi starší 23 let.  

4.5 Praktický příklad č. 4 

Následující příklady výpočtu daňové povinnosti, odvodu pojistného, čisté mzdy a 

efektivní sazby daně budou vycházet z násobků průměrné mzdy v ČR, což je pro rok 2022 

38 911 Kč. V Německu a Slovensku po přepočtu zvoleným kurzem 24,82 Kč/EUR a 

zaokrouhlení matematicky na celá eura se bude jednat o částku 1 568 EUR. Ve zvolených 

evropských zemích se bude počítat s danými částkami ve výši 2násobku, 5násobku a 

10násobku průměrné mzdy, přičemž bude pouze uplatněna základní sleva na poplatníka. 

Částky u Slovenska a Německa budou zaokrouhlovány matematicky. Přehled výpočtů 

mezd vybraných zemí je součástí Tab. 4.14 až 4.16. 

4.5.1 Česká republika 

Tab. 4.14: Výpočet čisté mzdy a daňové povinnosti z násobků průměrné mzdy v Kč 

 2násobek 

průměrné mzdy 

5násobek 

průměrné mzdy 

10násobek 

průměrné mzdy 

Hrubá mzda měsíční 77 822 194 555 389 110 

Hrubá mzda roční 933 864 2 334 660 4 669 320 

SP 6,5 % (zaměstnanec)  60 702 121 403 121 403 

ZP 4,5 % (zaměstnanec)  42 024 105 060 210 120 

Základ daně 933 800 2 334 600 4 669 300 

Sazba daně 15 % 140 070 280 159 280 159 

Sazba daně 23 % - 107 381 644 362 
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Daň  140 070 387 540 924 521 

Sleva na poplatníka 30 840 30 840 30 840 

Daň po slevě 109 230 356 700 893 681 

Čistá mzda 721 908 1 751 497 3 444 116 

ETRT 11,70 % 15,28 % 19,14 % 

ETRT+SI 22,70 % 24,98 % 26,24 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci výpočtu 5násobku a 10násobku průměrné mzdy došlo k použití sazby 23 

%, která nahrazuje původní solidární daň. 23 % se použije u částky přesahující maximální 

vyměřovací základ, jenž pro rok 2022 je ve výši 1 867 728 Kč. Rovněž se z této částky 

počítá sociální pojištění ve výši 6,5 %.  

4.5.2 Slovenská republika 

Tab. 4.15.: Výpočet čisté mzdy a daňové povinnosti SR z násobků průměrné mzdy v 

EUR 

 2násobek 

průměrné mzdy 

5násobek 

průměrné mzdy 

10násobek 

průměrné mzdy 

Hrubá mzda měsíční 3 136 7 840 15 680 

Hrubá mzda roční 37 632 94 080 188 160 

SP 9,4 % (zaměstnanec) 746 746 746 

- nemocenské pojištění  

1,4 % 

111 111 111 

- důchodové pojištění 4,0 % 317 317 317 

- invalidní pojištění 3,0 % 238 238 238 

- pojištění 

v nezaměstnanosti 1,0 % 

79 79 79 

ZP 4,0 % (zaměstnanec) 1 505 3 763 7 526 

Základ daně I. 35 381 89 571 179 888 
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Nezdanitelná část ZD na 

poplatníka 

793 0 0 

Základ daně II.  34 588 89 571 179 888 

Sazba daně 19 % 25 % 25 % 

Daň 6 572 22 393 44 972 

Čistá mzda 28 809 67 178 134 916 

Čistá mzda v Kč 715 039 1 667 358 3 348 615 

ETRT 17,46 % 23,80 % 23,90 % 

ETRT+SI 23,45 % 28,60 % 28,30 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

U všech násobků průměrné mzdy, jež byly vypočteny v Tab. 4.15., došlo 

k překročení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. 

To pro rok 2022 činí 7 931 EUR. Z této částky se počítá výše sociálního pojištění.  

Pro uplatnění nezdanitelné části ZD na poplatníka je nutno hlídat výši hrubého 

příjmu. Pokud je vyšší než 92,8násobek platného životního minima (20 235,97 EUR), 

pak se počítá nezdanitelná část jako rozdíl mezi 44,2násobkem platného životního 

minima a ¼ základu daně. Tento postup byl použit u výpočtu při 2násobku průměrné 

mzdy. Pokud je výsledkem nula, pak i nezdanitelná část na poplatníka je nulová. 

Sazba 25 % byla použita, jelikož došlo k překročení 176,8násobku platného 

životního minima, což je ročně 38 553,01 EUR. 

4.5.3 Německo 

U německého výpočtu je počítáno s odváděním církevní daně ve výši 8 %, 

popřípadě solidárního příspěvku, pokud vznikne povinnost jej odvést. Pojištění 

ošetřovatelské péče bude ve výši 1,775 %, jelikož se jedná o poplatníka nad 23 let věku 

a bez dětí.  

Pro výpočet zdravotního pojištění a ošetřovatelské péče se vychází z částky 

maximálního vyměřovacího základu ve výši 58 050 EUR. Tento případ se uplatní u 5ti a 

10násobku průměrné mzdy z důvodu vysokého příjmu. U výpočtu důchodového pojištění 

a pojištění v nezaměstnanosti se opět vychází z maximálního vyměřovacího základu ve 

výši 84 600 EUR. [25] 
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Tab. 4.16.: Výpočet čisté mzdy a daňové povinnosti Německa z násobků průměrné mzdy 

v EUR 

 2násobek 

průměrné mzdy 

5násobek 

průměrné mzdy 

10násobek 

průměrné mzdy 

Hrubá mzda měsíční 3 136 7 840 15 680 

Hrubá mzda roční 37 632 94 080 188 160 

Celkové odvody 

pojistného 

7 649 14 586 14 586 

- pojištění ošetřovatelské 

péče 1,775 % 

668 1 030 1 030 

- důchodové pojištění 9,30 

% 

3 500 7 868 7 868 

- pojištění 

v nezaměstnanosti 1,20 % 

452 1 015 1 015 

ZP 7,30 % + 0,75 % 

(zaměstnanec) 

3 029 4 673 4 673 

Daňové pásmo III.  IV. IV. 

Hodnota „z“ 1,5057 - - 

Daň 5 015 24 120 63 634 

Solidární příspěvek 5,5 % 0 904 3 500 

Církevní daň 8 % 401 1 930 5 091 

Celkové daňové odvody 5 416 26 954 72 225 

Čistá mzda 24 567 52 540 101 349 

Čistá mzda v Kč 609 753 1 304 043 2 515 482 

ETRT 14,39 % 28,65 % 38,38 % 

ETRT+SI 34,72 % 44,15 % 46,14 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Povinnost pro výpočet solidárního příspěvku vznikla u 5násobku a 10násobku 

průměrné mzdy, jelikož došlo k překročení výše daně (16 956 EUR), což odpovídá 
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zhruba příjmu 73 000 EUR ročně. Pro příjem mezi 73 000 EUR a 109 000 EUR ročně 

vzniká povinnost vypočítat a odvést solidární příspěvek v poměrné výši. Plných 5,5 % 

odvádí plátci s nadměrně vysokými příjmy – viz výpočet 10násobné výše průměrné mzdy 

v Tab. 4.16.  

Graf 4.5.: Procentní podíl pojistného, daňových odvodů a čisté mzdy na hrubé mzdě u 

2násobku průměrné mzdy 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Procentní podíly odvodů pojištění, daně a čisté mzdy na hrubé mzdě u 

dvounásobku průměrné mzdy jsou přehledně zobrazeny v Grafu 4.5. Na první pohled je 

patrné, že výrazně nejnižších odvodů pojistného dosahuje Slovensko, a to ve výši 6,0 %. 

K tomu dochází z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu ve výši 7 931 

EUR. Sociální pojištění pak bylo počítáno z této částky. ČR se řadí na druhé místo s 11,0 

%. Nejvyšší podíl pojistného na hrubé mzdě má Německo s 20,3 %. I přes nízké odvody 

pojistného má slovenský poplatník nejvyšší procentní podíl daňových odvodů ve výši 

17,5 %. Co se týče podílu čisté mzdy na hrubé mzdě, ČR a SR jsou na tom obdobně. Podíl 

čisté mzdy je u ČR vyšší o pouhých 0,7 %. Kvůli vysokým odvodům pojistného a daně 

je podíl čisté mzdy pouze 65,3 %.  
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Graf 4.6.: Procentní podíl pojistného, daňových odvodů a čisté mzdy na hrubé mzdě u 

5násobku průměrné mzdy 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Téměř polovinu hrubé mzdy odvádí německý zaměstnanec na dani a pojistném, 

jak lze zpozorovat z Grafu 4.6. Oproti nižší hrubé mzdy z předchozího Grafu 4.5. se výše 

pojistného v Německu snížila na 15,5 %. Za tímto snížením stojí překročení maximálního 

vyměřovacího základu jak u zdravotního, tak i sociálního pojištění. Odvody pojistného 

tak byly vypočteny z max. vyměřovacích základů, které jsou nižší než hrubá roční mzda 

poplatníka. Naopak však s růstem hrubé mzdy roste i výše zdanění, která u 5násobku 

průměrné mzdy činí 28,7% podíl. V případě nadprůměrného ročního příjmu se poplatník 

v Německu řadí do 4. daňového pásma, z čehož vyplývá vysoká míra zdanění.  

Nejvyššího podílu čisté mzdy dosahuje český zaměstnanec. Jeho odvody tvoří 

přesně čtvrtinu hrubé mzdy. Jelikož došlo k překročení max. vyměřovacího základu, jež 

pro rok 2022 činí 1 867 728 Kč, sociální pojištění bylo vypočteno z této výše, proto je 

podíl pojistného pouze 9,7 %. Rovněž došlo k uplatnění 23 % sazby daně, což má za 

důsledek vyšší procentní podíl daňových odvodů na hrubé mzdě, a to 15,3 %.  

Slovenský poplatník odvádí na pojistném nejméně ze tří zvolených zemí. Jeho 

odvody tvoří 4,8% podíl. I zde byl překročen max. vyměřovací základ, z kterého bylo 

následně vypočteno sociální pojištění. Jelikož došlo k překročení 176,8násobku platného 

životního minima, což je ročně 38 553,01 EUR, byla použita 25% sazba daně, což má za 

následek 23,8% podíl odvodů daně na hrubé mzdě zaměstnance.  
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Graf 4.7.: Procentní podíl pojistného, daňových odvodů a čisté mzdy na hrubé mzdě u 

10násobku průměrné mzdy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Grafu 4.7. je jasně zpozorovatelný nízký procentní podíl pojistného u všech tří 

zemí. ČR s Německem mají v tomto případě srovnatelnou výši odvodů pojistného. Rozdíl 

zde činí pouze 0,7 %. Naopak největším rozdílem je podíl daňové povinnosti mezi těmito 

dvěma zeměmi. Daňová povinnost v Německu je více než dvounásobně vyšší než 

v Česku. Může za to vysoký roční hrubý příjem a taktéž solidární příspěvek, jenž u takto 

vysoké hrubé mzdy činí celých 5,5 %. Z tohoto důvodu je čistá mzda německého 

zaměstnance nižší než polovina jeho hrubého příjmu – přesněji 53,9 %.  

Situace v ČR a SR je srovnatelná, výše podílů čistých mezd na hrubé mzdě jsou 

obdobné. Oproti 5násobku průměrné mzdy došlo jen k menším změnám. V ČR došlo 

k nárůstu podílu daňové povinnosti na 19,3 % a na Slovensku tato změna činila pouhý 

nárůst o 0,1 %.  

4.6 Zhodnocení daně z příjmů fyzických osob 

V praktických příkladech došlo k výpočtu daně z příjmů fyzických osob, 

pojistného a čisté mzdy poplatníků vybraných evropských zemí. Daň byla počítána u 

zaměstnanců v odlišných situacích. V prvním příkladě se jednalo o minimální výše mzdy 

v jednotlivých státech, v druhém a třetím příkladě se porovnával poplatník se stejným 

hrubým příjmem v situaci bez dětí a s dětmi a v neposlední řadě došlo k výpočtu daně u 

násobků české průměrné mzdy.  
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Ve všech třech zemích se výpočty i výše daně z příjmů odlišují. V ČR je daň od 

roku 2021 progresivní s dvěma pásmy. Základní ve výši 15 % a v případě překročení 

maximálního vyměřovacího základu, jenž činí 1 867 728 Kč, což je 48násobek průměrné 

mzdy, dochází k použití sazby 23 %, která nahrazuje původní solidární daň. Tato sazba 

daně představuje redistribuční funkci, která slouží pro zvýšení daňových odvodů 

poplatníků s vysokými příjmy tak, aby přispívali větší částí do státního rozpočtu.  

SR má zavedenou progresivní sazbu daně, která je ve výši 19 % a 25 %, přičemž 

použití sazby závisí na výši příjmu fyzické osoby. Ze strany státu se opět jedná o snahu 

spravedlivě zajistit odvody daní tak, aby zaměstnanci s vysokými příjmy odváděli více, a 

naopak zaměstnanci s minimální mzdou odváděli méně. U výpočtu daně dochází na 

rozdíl od ČR k odlišnostem. Zatímco v ČR je základem daně hrubá mzda, z které se 

rovnou počítá daň, na Slovensku se od hrubé mzdy nejprve odpočítá zdravotní a sociální 

pojištění hrazené zaměstnancem a následně se částka sníží ještě o nezdanitelnou část ZD 

na poplatníka. Až poté se vypočte výše daně. A jelikož má pojištění hrazené 

zaměstnancem vliv na výši vypočtené daně, je důležité hlídat maximální vyměřovací 

základ pro pojistné na sociální zabezpečení. To pro rok 2022 činí 7 931 EUR. Z této 

částky se následně počítá výše sociálního pojištění. 

Německo má z vybraných zemí nejsložitější systém výpočtu daňové povinnosti. 

Výši daně ovlivňuje hned několik faktorů, které je třeba znát. V prvé řadě jde o správné 

zařazení do daňové skupiny, jež závisí na statusu zaměstnance. Jedná se o rozdělení na 

svobodné, samoživitele, ženaté/vdané a ovdovělé. Dalším faktorem je výše hrubého 

příjmu, dle které se poplatník zařadí do daňového pásma, z čehož posléze vyplývá odlišný 

výpočet daně i její sazba. V závislosti na výši příjmu se tak může sazba daně pohybovat 

mezi 14–45 %. Pokud má však německý zaměstnanec příliš nízký hrubý příjem, jeho daň 

je nulová. V Německu se jedná o velmi progresivní daň. Mimo jiné zde figuruje i 

náboženské vyznání poplatníka, na základě, kterého se odvádí ještě církevní daň. V ČR 

lze mimo jiné snížit základ daně prostřednictvím darů, mezi které se řadí i dary církvi. 

Rovněž u zaměstnanců s vysokými příjmy dochází k odvodu solidárního příplatku, což 

opět navyšuje výslednou celkovou částku daně.  

Pro lepší srovnání jsou efektivní sazby daně, jenž vyjadřují skutečné daňové 

zatížení poplatníka, zavedeny do následujícího Grafu 4.8. 
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Graf 4.8.: Komparace efektivní sazby daně v ČR, SR a Německu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož efektivní sazba daně vyjadřuje skutečnou míru zdanění poplatníka, jak lze 

vidět na Grafu 4.8., její výše se liší od zákonné stanovené v jednotlivých zemích. Graf je 

zaměřen na procentní výši efektivní sazby ETRt, jež závisí pouze na hrubém příjmu. 

Německo má výrazně vyšší skutečnou míru zdanění než ČR a SR. Je zřejmý progresivní 

růst, který se u 10násobku průměrné mzdy blíží ke 40 %. V případě SR je u 5násobku a 

10násobku průměrné mzdy minimální rozdíl v efektivní sazbě daně, neboť v obou 

případech došlo k použití 25 % sazby a zároveň bylo sociální pojištění ve stejné výši, 

neboť došlo k překročení max. vyměřovacího základu. Obecně lze konstatovat, že 

s růstem hrubého příjmu roste i efektivní sazba daně ve všech vybraných zemích.  

Pro komparaci efektivního zdanění zahrnující i pojistné zaměstnance slouží Graf 

4.9.  
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Graf 4.9.: Komparace efektivní sazby daně 𝐸𝑇𝑅t+si v ČR, SR a Německu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

U výpočtu ETRt+si se k dani přičítá navíc i sociální a zdravotní pojištění 

odváděné zaměstnancem. Proto je tato míra zdanění vyšší než u samotné ETRt. ČR a SR 

jsou na podobné úrovni. Jelikož má zde vliv na efektivní sazbu daně i pojistné, jsou 

důležitým faktorem odvody na sociální zabezpečení. Ve všech třech zemích došlo u 

5násobku a 10násobku průměrné mzdy k překročení maximálního vyměřovacího 

základu, tudíž bylo sociální pojištění vypočteno z něj. I přes to má však Německo výrazně 

vyšší zdanění, právě kvůli odvodům pojištění. Zdravotní pojištění je v Německu téměř 

dvojnásobně vyšší než u SR a u ČR. Navíc je součástí výsledné daně i solidární příspěvek 

a církevní daň, což je z dalších důvodů vysokého zdanění německých zaměstnanců. Na 

Slovensku u 10násobku došlo k poklesu, jelikož i přes vysoký hrubý příjem zaměstnanec 

nadále odváděl stejnou výši sociálního pojištění vypočtenou z maximálního 

vyměřovacího základu.  
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5 Závěr 

Daňové systémy mají odlišnou podobu v jednotlivých zemích. Způsobuje to 

hospodářský, politický, a především historický vývoj. Právě tyto odlišnosti způsobují 

rozdílné stanovení daňové povinnosti. Z pohledu státu představují daňové odvody, včetně 

daně z příjmů, významnou součást příjmu státního rozpočtu.  

Cílem diplomové práce byla komparace daně z příjmů fyzických osob ve 

vybraných státech Evropské unie, jejich právní úprava a faktory, jež ovlivňují výši daňové 

povinnosti se zaměřením na příjmy plynoucí ze zaměstnání.  

Teoretická část byla rozdělena do dvou částí. První část se zaměřovala na 

charakterizaci daňového systému ČR. Jelikož se diplomová práce soustřeďuje na daň 

z příjmů fyzických osob, bylo nutné specifikovat definici základních daňových pojmů 

souvisejících s danou oblastí. Především byl vymezen základ daně, plátce daně, poplatník 

a sazby daně. Následovně byly popsány příjmy, jež podléhají této dani nebo jsou naopak 

od daně osvobozeny, dílčí základy daně, nezdanitelné části, slevy na dani a daňová 

zvýhodnění. V kostce byl shrnut i postup výpočtu daňové povinnosti a v neposlední řadě 

zdravotní a sociální pojištění. Druhá část byla zaměřena na vybrané evropské státy, jimiž 

byla SR a Německo. Postup byl obdobný jako u ČR. Došlo k vymezení základních 

daňových pojmů v jednotlivých zemích, především bylo stanoveno, co je součástí 

základu daně. Dále byly popsány sazby daně, daňové úlevy a slevy na dani, které jsou 

specifické v daných státech. Závěrečnou součástí kapitoly bylo nastínění zdravotního a 

sociálního pojištění v těchto evropských zemích. 

Praktická část byla zaměřena na komparaci daně z příjmů fyzických osob 

vybraných zemí Evropské unie. Součástí byl i historický vývoj minimální mzdy v ČR, na 

což navazuje první praktický příklad soustředěn na srovnání výpočtů a výše daňové 

povinnosti u poplatníka s minimální mzdou ve zvolených státech. Dále došlo k výpočtům 

daně z příjmů fyzických osob u poplatníka se stejnými podmínkami v Česku, Slovensku 

i Německu. Následovně byly porovnávány násobky průměrné mzdy v těchto zemích. 

V poslední řadě se zhodnotila efektivní sazba daně v jednotlivých státech.  

I přes společnou historii České a Slovenské republiky se způsoby výpočtu daňové 

povinnosti liší. Obě země mají progresivní sazbu daně. V ČR je ve výši 15 % a 23 %, 

zatímco ve SR je stanovena sazba na 19 % a 25 %. Druhé sazby daně jsou v obou státech 

použity v případě nadprůměrných příjmů. U vysokých příjmů na Slovensku však dochází 
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ještě k postupnému snižování nezdanitelné části základu daně, jež je známo mimo jiné i 

jako milionářská daň. Ta může být i nulová, jak tomu bylo v Tab. 4.15. u výpočtu 5ti a 

10tinásobku průměrné mzdy. V ČR slevu na poplatníka mohou uplatnit všichni 

poplatníci, v případě, že podepsali prohlášení k dani. Samotný výpočet daně z příjmů je 

mezi těmito sousedními zeměmi odlišný. Zatímco v ČR je základem daně hrubá mzda, 

na Slovensku se od hrubé mzdy odečítá zdravotní a sociální pojištění, nezdanitelná část 

ZD a až poté dochází k výpočtu samotné daně. Rozdíly plynou i u odvodů pojistného. 

V Česku tvoří odvody zaměstnance 11 %, přičemž na Slovensku je to 13,4 %. U obou 

zemí však při nadprůměrných příjmech dochází k výpočtu sociálního pojištění z 

maximálního vyměřovacího základu. Ten v ČR činí 1 867 728 Kč a ve SR 7 931 EUR. 

Rozdílný je i systém výpočtu daňového zvýhodnění na děti. Český poplatník odlišuje 

pouze pořadí dětí, zatímco slovenský poplatník odlišuje děti dle věku, od čehož se odvíjí 

výše daňového bonusu.  

Značně rozdílný způsob výpočtu nastává v Německu. V rámci komparace 

vybraných tří zemí je německý systém stanovení daňové povinnosti nejkomplikovanější. 

Jelikož se mzdy pohybují na mnohem vyšší úrovni, je srovnání mezi Německem a 

zbylými dvěma zeměmi obtížnější. Pro správný výpočet daňové povinnosti zaměstnance 

je především klíčové stanovení daňového pásma, do kterého poplatník zapadá na základě 

jeho hrubého příjmu. Každý z těchto pěti pásem se odlišuje výpočtem daně. Mimo jiné 

zde figuruje i osobní status fyzické osoby, jež zařazuje poplatníka do daňové skupiny. Na 

rozdíl od ČR a SR německý zaměstnanec odvádí i přirážkové daně, jimiž jsou církevní 

daň (v případě hlášení se k náboženskému vyznání) a solidární příplatek. Pro jejich 

výpočet však není důležitý zdanitelný příjem, nýbrž však vypočtená daň. Její sazba je 

v Německu velice progresivní. Pohybuje se mezi 0–45 %. Pásmo 42–45 % lze pak 

považovat za jakousi formu solidárního zvýšení daně. I u Německa se při nadměrně 

vysokých příjmech počítají odvody na zdravotní a sociální zabezpečení z maximálního 

vyměřovacího základu. Pro výpočet zdravotního pojištění a ošetřovatelské péče se 

vychází z částky 58 050 EUR. U důchodového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti je 

stanovena částka ve výši 84 600 EUR. V případě poplatníka s dětmi, nastává v Německu 

dvojí volba, a to forma uplatnění přídavku na dítě, která nepodléhá zdanění a vyplácí se 

navíc k čisté mzdě, nebo uplatnění odpočtu na dítě, které zdanění podléhá. O tom, které 

z těchto dvou řešení je pro poplatníka výhodnější, pak rozhoduje daňový úřad.  
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Součástí každého praktického příkladu byl i výpočet efektivní sazby daně, která 

hovoří o skutečné části mzdy, kterou poplatník odvede státu. Z výpočtů a následně i grafů 

lze posoudit, že s růstem příjmů rostou skutečné daňové odvody zaměstnanců ve všech 

třech zemích. Navíc se efektivní sazby daně značně liší od zákonné sazby daně. Může za 

to odlišný výpočet daně, k němuž dochází mimo jiné i z různě upravených základů daně. 

Dále k tomu vede i rozdílné uplatňování nezdanitelných částí, odčitatelných položek, 

daňových slev či zvýhodnění. Je tedy důležité nesoudit zdanění pouze na základě 

zákonem stanovené sazby daně. Při zhodnocení daňového zatížení kterékoliv země je 

důležité brát do úvahy i další proměnné, které do výpočtu vstupují.  
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

DPFO daň z příjmů fyzických osob  

DZD dílčí základ daně 

DZP daň z příjmů 

EStG Einkommensteuergesetz 

NČZD 

SR 

nezdanitelná část základu daně 

Slovenská republika 

ZD základ daně 

ZDP zákon o dani z příjmů 
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