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1 Úvod 

 

 Už od svojho vzniku dane zohrávali veľmi dôležitú úlohu, či už v spoločnosti alebo 

v živote každého jednotlivca. Dane vždy boli a budú predmetom rozsiahlych diskusií na 

odbornej, ale aj laickej úrovni, pretože sa týkajú každého. Pre štát predstavujú najdôležitejší 

zdroj príjmov, pre občana „nutné zlo“, ktoré musí obetovať pre fungovanie spoločnosti. 

 Osobná dôchodková daň predstavuje pre štát významný daňový príjem a preto bol na 

ňu vždy kladený veľký dôraz. Od svojho vzniku prešla rozsiahlym vývojom tak, aby čo 

najspravodlivejšie postihovala všetky príjmy každého občana. 

 Cieľom tejto práce bude pomocou zvolených ukazovateľov zistiť daňové zaťaženie 

pre vybraných poplatníkov v Českej a Slovenskej republike v rokoch 2007-2011 a následne 

toto zaťaženie v rámci jednotlivých krajín analyzovať a vzájomne porovnať.  

 Práca bude rozdelená do 3 hlavných kapitol. V prvej kapitole bude charakterizovaná 

samotná daň, jej hlavné funkcie, tvorba a zásady správne fungujúceho daňového systému 

a základné pojmy daňovej techniky. V poslednej časti je dôraz kladený už na samotnú osobnú 

dôchodkovú daň a pojmy, ktoré s ňou súvisia. 

 Druhá kapitola bude venovaná legislatívnej úprave osobnej dane v jednotlivých 

krajinách. Keďže obe krajiny v nedávnej minulosti tvorili spoločný štát, zákony upravujúce 

daň z príjmov sú si v mnohom podobné. Postupom času sa však vyvíjali a tak je možné 

v súčasnosti nájsť aj niekoľko rozdielov v legislatíve. 

 Záverečná kapitola bude venovaná aplikácií teoretických poznatkov, ktoré budú 

uvedené v druhej časti. Na ich základe bude vypočítané daňové zaťaženie pre jednotlivých 

poplatníkov a zo zistených výsledkov bude uskutočnená analýza a vzájomná komparácia 

daňového zaťaženia v jednotlivých krajinách. 
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2 Charakteristika osobnej dôchodkovej dane 

2.1 Daň a jej funkcie 

 

Daň predstavuje jeden z najdôležitejších príjmov verejných rozpočtov. Pod pojmom 

verejný rozpočet sa rozumie nielen rozpočet štátny, ale aj rozpočty vyšších územných celkov, 

rozpočty obcí atď. Okrem daní získavajú tieto rozpočty finančné prostriedky ešte z poplatkov 

a pôžičiek. 

Podľa Kubátovej (2003, s.16), „ daň je definovaná ako povinná, nenávratná, zákonom 

určená platba do verejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentná. Pravidelne sa 

opakuje v časových intervaloch (napr. daň z príjmov) alebo je nepravidelná a platí sa za 

určitých okolností (napr. prevod nehnuteľnosti)“. 

Neúčelovosť dane znamená, že jednotlivé dane nie sú určené na konkrétne ciele, ale 

stávajú sa súčasťou verejných rozpočtov, z ktorých sú  následne financované rôzne verejné 

potreby. Neekvivalentnosťou sa rozumie, že poplatníci nemajú žiadny nárok na protihodnotu 

vo výške zodpovedajúcej ich platbám. Nenávratnosť vyjadruje, že takto získané príjmy štát 

nie je povinný vracať, na rozdiel od pôžičiek. 

Ďalším druhom príjmu verejných rozpočtov je poplatok. Na rozdiel od dane je 

poplatok dobrovoľný, účelový (plátca presne vie, na aký účel je poplatok použitý), 

nepravidelný a ekvivalentný (za platbu poplatku subjekt dostane určitú protihodnotu). 

 

Medzi základné funkcie daní patria nasledujúce :  

 fiškálna funkcia, 

 redistribučná funkcia, 

 stabilizačná funkcia, 

 alokačná funkcia. 

 

Za najdôležitejšiu je považovaná fiškálna funkcia, t.j. získavanie finančných 

prostriedkov do verejných rozpočtov, z ktorých sú následne financované verejné výdaje. Táto 

funkcia je zároveň aj historicky najstaršou a v rôznej miere je obsiahnutá aj vo všetkých 

ostatných funkciách.  

Redistribučnou funkciou vláda prerozdeľuje finančné prostriedky v spoločnosti, 

pretože spoločnosť nepovažuje toto rozdelenie za spravodlivé. Vláda má za úlohu presunúť 
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časť dôchodkov od bohatších skupín obyvateľstva smerom k chudobnejším. Bez existencie 

tohto vládneho prerozdeľovania by mohlo dôjsť k drastickému zvýšeniu rozdielov medzi 

jednotlivými vrstvami obyvateľstva. 

Pomocou stabilizačnej funkcie sa vláda snaží zmierňovať výkyvy v ekonomike 

a dosiahnuť základné ciele hospodárskej politiky – najmä vysokú zamestnanosť a stabilnú 

cenovú hladinu. V posledných rokoch získava táto funkcia čoraz väčší medzinárodný rozmer. 

Opatrenia prijaté v jednom štáte môžu či už negatívne alebo pozitívne ovplyvniť prostredie 

v inom štáte, a práve z tohto dôvodu dochádza k harmonizácií daňových systémov. 

Poslednou funkciou je funkcia alokačná, ktorá sa používa vtedy, keď tržný 

mechanizmus zlyháva a dochádza k neefektívnemu rozdeleniu zdrojov medzi súkromný 

a verejný sektor. Príčinami zlyhania trhu sú existencia verejných statkov a externalít 

a nedokonalá konkurencia. 

Dane majú pre príjmovú stránku verejných rozpočtov nespochybniteľný význam a sú 

ich najväčšou časťou. V Českej aj Slovenskej republike je ich podiel na celkových príjmoch 

verejných rozpočtov viac ako 90%. 

2.2 Daňový systém a daňová sústava, zásady daňového systému 

 

 Daňový systém je širší pojem ako daňová sústava. Grúň (2001) tvrdí, že daňový 

systém vyjadruje : 

 sústavu daní, 

 právne, organizačne a technicky konštruovaný systém inštitúcií, ktoré zabezpečujú 

správu daní, 

 systém nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto inštitúcie používajú 

a uplatňujú vo vzťahu k daňovým subjektom. 

Kvalitný daňový systém by mal spĺňať najmä požiadavky na spravodlivé rozloženie 

daňového bremena, efektívne využívanie získaných zdrojov, pomoc pri plnení cieľov 

makroekonomickej politiky a nízke administratívne a správne náklady. 

. 

Daňová  sústava je súbor konkrétnych daní uplatňovaných v určitej krajine 

v príslušnom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny, resp. daňový rok. Dane sú 

predpisované a vyberané na základe platnej daňovej legislatívy v danom štáte. 
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Od čias Adama Smitha, ktorý ako prvý sformuloval požiadavky na dobrý daňový 

systém a jednotlivé dane sa príliš veľa nezmenilo. Základné zásady, ktorých je autorom, sú 

uznávané dodnes a súčasní autori sa líšia skôr v podrobnostiach rozpracovania jednotlivých 

bodov ako v názoroch na body samotné. Kubátová (2003) hovorí, že existuje 5 základných 

zásad :  

1. efektívnosť – dane by nemali spôsobovať veľké distorzie v cenách a úžitku 

z rôznych druhov činností, pretože tie vedú poplatníkov k tomu, aby nahradili 

zdanené výrobky a služby inými (nezdanenými) a tak sa narúša efektívna alokácia 

zdrojov v ekonomike. 

2. spravodlivosť – je predstavovaná predovšetkým redistribučným efektom (dane 

majú zabezpečiť rovnomernejšie rozdelenie dôchodku ako vyplýva z tržných 

podmienok). Naplnenie tejto zásady znamená jednak výber správneho kritéria 

(prospechu alebo platobnej schopnosti), ale tiež výber správnej daňovej základne 

(čo má byť vlastne zdanené). 

3. pozitívne vplyvy na ekonomické správanie subjektov (daňové stimuly) – ak 

nemá dlhodobo dochádzať k obmedzeniu rastu ekonomiky, tak nesmie byť 

potlačovaná ponuková strany ekonomiky. Preto by dane nemali obmedzovať 

pracovné úsilie ľudí, ochotu sporiť a prijímať podnikateľské riziká. 

4. správne pôsobenie na makroekonomické agregáty – dane tiež môžu krátkodobo 

pôsobiť na efektívny dopyt súkromného sektoru tým, že odčerpávajú väčšiu alebo 

menšiu časť z jeho celkového objemu. Ak má celkový dopyt vplyv na stabilitu, 

potom môžu byť dane použité ako stabilizátory a daňová politika sa teda stáva 

súčasťou makroekonomickej politiky. 

5. právna perfektnosť a politická priehľadnosť – táto zásada je tým naliehavejšia, 

čím väčší dôraz je kladený na slobodu jednotlivca. Navyše jej dodržiavanie pôsobí 

pozitívne aj na plnenie ostatných zásad. Už Smith považoval právnu vágnosť za 

väčšie nebezpečenstvo ako zle stanovené dane. 
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2.3 Základné prvky daňovej techniky 

 

Každá krajina si určuje svoju vlastnú daňovú sústavu, ktorá vychádza z jej histórie, 

zvykov, ale aj z komparácie s inými daňovými systémami. Grúň (2001), tvrdí, že hoci 

formálne vymedzenie jednotlivých daní môže byť v rôznych krajinách odlišné, všeobecne je 

možné v daňovej teórii definovať päť základných prvkov :  

 objekt dane,  

 predmet dane,  

 subjekt dane,  

 základ dane,  

 sadzba dane. 

 

Pod pojmom objekt dane sa všeobecne rozumie veličina, z ktorej sa daň vyberá. Jeho 

stručné vymedzenie je väčšinou súčasťou názvu určitého daňového zákona (napr. zákon 

o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty atď.). Objekty zdanenia je možné rozdeliť 

do štyroch hlavných skupín (viď obrázok 2.1). 

 

Obr.2.1 Členenie objektov zdanenia 

 

Zdroj: Vančurová (2008, s.13) 

 

Historicky najstaršou skupinou sú dane z hlavy. Predmetom zdanenia bola „hlava“, 

t.j. určitá konkrétna osoba. V súčasných daňových systémoch sa však táto daň už takmer 

vôbec nepoužíva, najmä z dôvodu, že jej dopad na niektorých poplatníkov bol neúnosný. 

Dlhú históriu majú tiež majetkové dane. Najčastejším objektom zdanenia v tejto 

skupine sú spravidla nehnuteľnosti, pretože sa dajú len veľmi ťažko zatajiť. V moderných 

Objekty  

zdanenia 

 

hlava 

 

majetok 

 

spotreba 

 

dôchodok 
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daňových systémoch sa majetkové dane používajú len doplnkovo a často sú zdrojom príjmov 

nižších územných samosprávnych celkov alebo rôznych fondov. 

Aj dane zo spotreby niektorých výrobkov sa používali už pred mnohými storočiami. 

Moderné spotrebné dane majú rozmanitú konštrukciu a bývajú značne komplikované. 

Zdanenie spotreby je spravidla považované za menej viditeľné a tým pádom aj lepšie 

akceptovateľné poplatníkmi, pretože daň je „skrytá“ v cene daného výrobku. V posledných 

rokoch narastá podiel spotrebných daní na celkových príjmoch verejných rozpočtov. 

Najmladším objektom zdanenia je dôchodok. V súčasnej dobe sú dane z príjmov, 

alebo dôchodkové dane, typom daní, ktoré sú najintenzívnejšie používané ako stimulačný 

ekonomický nástroj. Najmä osobná dôchodková daň je považovaná za jeden z najdôležitejších 

redistribučných kanálov v ekonomike. Napriek tomu však podiel týchto daní na celkových 

daňových príjmoch v posledných rokoch klesá. 

 

Objekt dane predstavuje len určité rámcové vymedzenie veličiny, z ktorej sa daň 

vyberá. Pre efektívne vyberanie daní je však takéto vymedzenie nedostačujúce. Z tohto 

dôvodu musí byť definovaný predmet dane, ktorý predstavuje jednoznačné a úplné určenie 

rozsahu objektu zdanenia zákonom, ktorým sa ukladá konkrétna daňová povinnosť. 

Vzhľadom k tomu, že toto vymedzenie býva obvykle veľmi široké, používa sa v súvislosti 

s predmetom dane aj tzv. negatívne vymedzenie predmetu dane. Ide o vymenovanie tých 

častí, ktoré nie sú predmetom dane. 

Predmet dane je východiskom na vznik, zmenu a zánik daňovo-právneho vzťahu. Na 

základe určenia predmetu dane vzniká subjektom daňová povinnosť. Predmetom dane 

z príjmov fyzických osôb môže byť mzda, zisk alebo akýkoľvek iný príjem (aj nepeňažný). 

Na Slovensku a v Českej republike sú takýmto predmetom dane príjmy zo závislej činnosti, 

príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, 

príjmy z prenájmu a ostatné príjmy. 

 

Subjekt dane je možné z hľadiska daňovej techniky rozdeliť do dvoch skupín – na 

poplatníkov a na plátcov. Poplatník je daňový subjekt, ktorého predmet (zväčša majetok 

alebo príjem) je dani podrobený a zvyčajne je povinný túto daň aj platiť, nie je to však 

pravidlom. Pri niektorých daniach však môže byť určenie poplatníka príliš komplikované 

a náročné, a preto sa stretávame s ďalšou skupinou – plátcami dane. Kubátová (2003) tvrdí, že 

plátca dane je zo zákona povinný odviesť do verejných rozpočtov daň vybranú od iných 

subjektov alebo zrazenú iným poplatníkom pod vlastnou majetkovou zodpovednosťou. 
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Väčšinou sa s plátcami dane stretávame v súvislosti so spotrebou, kedy plátcovia odvádzajú 

daň vybranú od iných subjektov prostredníctvom ceny svojej produkcie. Nie vždy sa však 

podarí zahrnúť celú daňovú povinnosť do ceny, v tom prípade nesie časť daňovej povinnosti 

aj samotný plátca. 

 

Pri určitých výberoch daní, pri ktorých je vymedzený poplatník, je napriek tomu daň 

vyberaná prostredníctvom plátcu. Tento typ výberu daní sa nazýva zrážka dane u zdroja. 

Takýto výber minimalizuje možnosť daňového úniku, pretože poplatník nie je priamym 

daňovým subjektom a tým pádom nemá možnosť bezprostredne ovplyvniť výšku daňovej 

povinnosti. Možnosť zraziť daň sa obmedzuje len na dane z príjmov, u ktorých platí, že ten 

kto príjem vypláca má možnosť z príjmu ešte pred jeho výplatou zraziť a odviesť daň 

namiesto samotného poplatníka (napr. banky zrážajú daň pri úrokoch). Tento spôsob výberu 

daní znižuje aj administratívne náklady, pretože plátca na rozdiel od poplatníka, ktorý by inak 

musel všetko spraviť sám, dosahuje úspory z rozsahu (banka odvedie daň za všetkých svojich 

klientov naraz, čo je omnoho jednoduchšiea lacnejšie, ako keby mal každý klient odvádzať 

daň samostatne). 

 

V prípade dane z príjmov fyzických osôb je subjektom dane poplatník. Poplatníkmi sa 

rozumejú fyzické osoby. Ak majú tieto fyzické osoby v danej krajine trvalé bydlisko alebo sa 

v nej obvykle zdržiavajú (t.j. nadpolovičnú časť roka – aspoň 183 dní), ich daňová povinnosť 

sa vzťahuje aj na príjmy, ktoré im plynú v zahraničí. 

 

Základ dane je predmet dane vyjadrený v merných jednotkách a upravený podľa 

zákonných pravidiel. Základ dane musí byť vyjadrený v merateľných jednotkách a to buď 

naturálnych (ks, m
2
, cm

3
) alebo v hodnotovom vyjadrení, t.j. v korunách. Od spôsobu 

vyjadrenia základu dane sa odvíja aj typ daňovej sadzby. 

 

U osobnej dôchodkovej dane, ktorej predmet je väčšinou rozdelený do viacerých častí, 

je zvyčajne základom dane súčet čiastkových základov dane pre jednotlivé položky. 

Jednotlivé časti dane môžu mať rozdielny spôsob výpočtu, najčastejšie ide však o rozdiel 

príjmov a výdajov, ktoré boli potrebné na dosiahnutie, zaistenie a udržanie týchto príjmov. 

 

 Sadzba dane je algoritmus, pomocou ktorého sa stanoví veľkosť konkrétnej dane 

určitého daňového subjektu z jeho základu dane. Každá sadzba dane je upravená príslušným 
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daňovým zákonom a môže byť buď relatívna (stanovená percentom z „ceny“) alebo pevná 

(stanovená v Kč na mernú jednotku). 

Pri dani z príjmov fyzických osôb sa najčastejšie používa relatívna sadzba dane. 

V rámci nej sa potom rozlišujú viaceré typy – lineárna sadzba dane (pre všetky základy dane 

je sadzba rovnaká), progresívna sadzba dane (so zvýšením základu dane rastie aj percentuálna 

sadzba dane) a napokon regresívna sadzba dane (s rastúcim daňovým základom percentuálna 

sadzba dane klesá). 

2.3.1 Ďalšie prvky daňovej techniky 

 

 Okrem prvkov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole a ktoré sú súčasťou 

každého daňového zákona, existujú podľa Grúňa (2001) v každom zákone aj ďalšie prvky 

daňovej techniky. Sú to špecifické náležitosti daňových zákonov, ktorých forma, rozsah 

a spôsob uplatnenia závisia od charakteru jednotlivých daní. 

 

 Oslobodenie od dane sa používa ako nástroj daňovej podpory pri dosahovaní 

konkrétnych daňových zámerov. Zvyčajne sa používajú tri spôsoby vymedzenia daňového 

oslobodenia. Prvým je vecné vymedzenie oslobodenia – objekt zdanenia je úplne alebo 

čiastočne oslobodený od platenia dane. Ďalšou formou je priestorové vymedzenie 

oslobodenia, kedy štát vytvorí voľné priemyselné zóny, v ktorých sa uplatňuje daňové 

zvýhodnenie alebo oslobodenie. Poslednou možnosťou je časové vymedzenie oslobodenia, 

kedy sa vopred určí časový úsek, počas ktorého sa uplatňuje oslobodenie od dane. Ide o tzv. 

daňové „prázdniny“ alebo daňovú „dovolenku“. V prípade osobnej dôchodkovej dane sa 

najčastejšie používa vecné vymedzenie oslobodenia od dane. 

 

 Nezdaniteľné časti základu dane sú také položky, ktoré upravujú základ dane. 

Zjednodušene sa dá povedať, že sú to položky, ktoré sa od základu dane odpočítavajú, t.j. 

čiastky, o ktoré sa daňový základ znižuje pre účely zdanenia. Často dochádza k chybnej 

zámene s položkami odpočítateľnými od základu dane, ktoré sú ale upravené iným 

paragrafom daňového zákona. V Českej a Slovenskej republike sa najčastejšie používajú tieto 

nezdaniteľné časti základu dane : dary, príspevky na penzijné pripoistenie a súkromné životné 

poistenie, úroky z úveru zo stavebného sporenia atď. Použitie týchto položiek je limitované 

splnením zákonných podmienok. 
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 Zdaňovacie obdobie je časový úsek, za uplynutie ktorého sa daňovým subjektom 

vymeriava daň. Pri dani z príjmov fyzických osôb sa za takýto časový úsek pokladá 

kalendárny rok. 

 

 Minimálna výška dane zohľadňuje skutočnosť, že ak daň nedosiahne zákonom 

určenú minimálnu hodnotu, daň sa nepredpíše a neplatí. 

2.3.2 Ukazovatele daňového zaťaženia 

 

 Medzi najpoužívanejšie ukazovatele daňového zaťaženia patria daňová kvóta 

a efektívna daňová sadzba, ktorá je použitá pre určenie daňového zaťaženia aj v tejto práci. 

 Daňová kvóta je podiel vybraných daní a iných povinných platieb na hrubom 

domácom produkte. Je to jeden z ukazovateľov, ktorý slúži aj na medzinárodné porovnanie 

a vypovedá o tom, aký veľký diel nezostáva tým, ktorí dôchodok vytvorili, ale rozdeľuje sa 

prostredníctvom verejných rozpočtov. Daňová kvóta môže byť jednoduchá alebo zložená. 

Jednoduchá daňová kvóta vyjadruje podiel samotných daní k HDP. Zložená daňová kvóta 

predstavuje podiel daní spolu s poistným na zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie 

k HDP. 

 Ďalším ukazovateľom, ktorý sa používa k určeniu daňového zaťaženia je tzv. 

efektívna daňová sadzba, ktorá je vyjadrená ako podiel zaplatenej dane a hrubých príjmov 

poplatníka. V texte je použitý aj ukazovateľ pomeru čistej mzdy na hrubej mzde, ktorý je 

vyjadrený ako podiel týchto príjmov poplatníka. 

2.4 Osobná dôchodková daň 

 

 Osobná dôchodková daň je najznámejšou daňou daňového systému. Ako vyplýva už 

zo samotného názvu dane, daňovou základňou je v tomto prípade dôchodok poplatníka. Pre 

čo najspravodlivejšie zdanenie je potrebné dôchodok poplatníka čo najširšie vymedziť. Podľa 

Musgravea (1994), dôchodok predstavuje celkový prírastok osobného bohatstva poplatníka. 

Mal by zahŕňať celý prírastok bohatstva bez ohľadu na to, či je tento prírastok pravidelný 

alebo premenlivý, očakávaný alebo neočakávaný, realizovaný alebo nerealizovaný atď. 

Takisto by sa nemal rozlišovať spôsob použitia dôchodku, t.j. či sa dôchodok usporí alebo 

spotrebuje. Navyše by sa k takto definovanému dôchodku zo všetkých zdrojov malo 

pristupovať jednotne a mal by sa zlúčiť do globálneho merítka, na ktorý by sa aplikovali 
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daňové sadzby. Bez globálneho prístupu totiž nemôže použitie progresívnych daňových 

sadzieb slúžiť svojmu účelu, t.j. prispôsobiť dane schopnosti daňovej úhrady poplatníka. 

2.4.1 Vymedzenie zdaniteľného dôchodku 

 

 Dôchodková daň by podľa Širokého (2003) mala zahŕňať čo možno najviac rôznych 

dôchodkov poplatníka. Mnoho poplatníkov nepoberá len peňažné čiastky, ale aj naturálne 

pôžitky a príjmy iného charakteru. Ak majú byť všetky tieto príjmy komplexne zachytené pri 

stanovení dane, potom osobná dôchodková daň musí byť univerzálnou syntetickou daňou, 

ktorá sumarizuje rozdielne formy dôchodkov poplatníka zo všetkých zdrojov a svojou 

zákonnou úpravou dopadá na tieto rôzne druhy príjmov jednotne. 

 

 Dôchodky poplatníka je možné rozlišovať a členiť z niekoľkých hľadísk. V praxi sa 

najčastejšie používa členenie na dôchodok : 

 hrubý alebo čistý, 

 kapitálový alebo pracovný, 

 nominálny alebo reálny, 

 realizovaný alebo zvyšujúci bohatstvo, 

 pravidelný alebo kolísavý v čase,  

 tržný alebo imputovaný. 

 

Najčastejšou otázkou pri zdaňovaní je, či je potrebné robiť rozdiely medzi týmito 

jednotlivými typmi dôchodkov v snahe vyhovieť požiadavke na univerzálnosť dane.  

Široký (2003) tvrdí, že dôchodková daň je daňou tokovou, je konštruovaná na 

prírastkovom princípe, tzn. že postihuje zmeny v príjmoch poplatníka za určité daňové 

obdobie. Podľa tohto prírastkového poňatia by sa mal pre zdaňovanie používať dôchodok 

čistý a náklady (výdaje) na jeho dosiahnutie by sa mali odpočítať od hrubého dôchodku. 

Zákon by mal stanoviť, ktoré náklady sú daňovo uznateľné a ktoré nie. 

Ako už bolo vyššie uvedené, dôchodok poplatníka by mal byť zachytený čo 

najkomplexnejšie, t.j. malo by byť jedno z akého zdroja pochádza. Napriek tomu sa však 

názory teoretikov rozchádzajú a ekonómovia zaoberajúci sa daňami rozlišujú dôchodok 

„zarobený“ (pracovný) a „nezarobený“ (kapitálový), čím naznačujú že prvý typ dôchodku  by 

sa mal zdaňovať menej prísne. V rámci dôchodkovej dane sa vo väčšine krajín pristupuje 

k jednotlivým zdrojom dôchodku rozdielne. Dôchodok zo mzdy (pracovný) býva v spodnej 
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časti dôchodkovej stupnice zvýhodňovaný nezdaniteľným minimom. Kapitálový dôchodok 

býva zvýhodňovaný napr. výnimkami u daní z úrokov zo štátnych cenných papierov. 

Rast cenovej hladiny (inflácia) môže výrazným spôsobom ovplyvniť zvyšovanie 

nominálnych dôchodkov a to je hlavným dôvodom, prečo by sa mal zdaňovať len reálny 

dôchodok poplatníka. 

Prírastkový systém vymedzenia zdaniteľného dôchodku by mal postihnúť všetky 

zmeny poplatníkových príjmov a teda aj transfery. Tie však bývajú často nezdanené 

a v prípade ich adresného poskytovania môže nastať situácia, kedy marginálny príjem bude 

zdanený viac ako 100%. K takémuto prípadu môže dôjsť v situácii, kedy domácnosť tým, že 

zvýši svoje príjmy, prichádza o niektoré dávky sociálneho charakteru a celkovo sa teda jej 

čisté príjmy znížia. V snahe skĺbiť systém daní a transferov bola v niektorých krajinách 

z tohto dôvodu zavedená tzv. negatívna dôchodková daň. 

2.4.2 Určenie daňovej povinnosti osobnej dôchodkovej dane 

 

 Základná štruktúra výpočtu dôchodkovej dane jednotlivca je prakticky vo všetkých 

vyspelých krajinách rovnaká. Súhrnný základ dane zo všetkých zdaniteľných príjmov sa 

znižuje o daňové úľavy (nezdaniteľné čiastky, odpočítateľné položky) a z takto upraveného 

daňového základu sa vypočíta daň, od ktorej sa ešte môže odpočítať zľava na dani. 

 V niektorých krajinách je poplatníkovi umožnené, aby sám rozhodol, kam poputuje 

časť výnosu jeho dane. Ide o tzv. daňovú asignáciu. Je zavedená v daňovej legislatíve týchto 

štátov a dáva osobe právo poskytnúť príslušné percento alebo pevnú čiastku z vypočítaného 

objemu dane na niektoré účely, poprípade niektorým inštitúciám. Väčšinou ide o verejné 

nadácie, kultúrne a športové organizácie alebo cirkvi. 

 Daňové úľavy majú formu vyňatia zo základu dane, t.j. odpočítanie fixnej nominálnej 

čiastky od daňového základu. Ich hodnota sa prejavuje v zmene efektívnej sadzby dane. 

V zásade sa rozlišujú dva druhy daňových úľav – štandardné a neštandardné. 

Štandardné úľavy sú bežné vo väčšine ekonomicky vyspelých krajín. V princípe ide 

o odpočítanie nezdaniteľnej čiastky od daňového základu z dôvodu existencie samotnej osoby 

(t.j. nezdaniteľné minimum, ktoré vyjadruje určitú hodnotu nutných sociálnych výdajov 

poplatníka). Úľavy tohto druhu sú väčšinou stanovené pevnou čiastkou. 

Neštandardné úľavy formou odpočítateľných položiek sú naopak určené hornou 

hranicou svojej hodnoty, sú limitované do určitej výšky. Dôvody ich existencie sú najčastejšie 

v makroekonomických cieľoch danej vlády, ktorá sa snaží podporiť určitý druh investovania, 
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poistenia alebo sporenia. Väčšinou sa týkajú možnosti odpočtov úrokov z hypotéky, 

z poskytovania darov na charitatívne účely atď. 

Vyššie uvedené daňové úľavy sa podľa Širokého (2003) považujú za všeobecné 

v zmysle ich rovnosti pre všetky osoby. Okrem nich sa niekde používajú aj tzv. špecifické 

daňové úľavy. Tie môžu získať len určité skupiny poplatníkov, či už z dôvodu druhu príjmov 

alebo odvetvia, z ktorého príjem pochádza (poľnohospodárstvo, ťažba). Za určitý druh 

daňovej úľavy sa dá považovať aj manželský splitting. 

Zľavy na dani znamenajú odrátanie od vypočítanej daňovej povinnosti. Môžu byť 

uplatňované všetkými poplatníkmi (potom majú charakter sociálnej dávky) alebo ich 

využívanie môže byť zamerané na cielené skupiny osôb (invalidi, starí ľudia, študenti). 

Poplatníkmi osobnej dôchodkovej dane sú všetky fyzické osoby. Vo všeobecnosti  sa 

môžu rozdeliť do dvoch skupín – na daňových rezidentov a nerezidentov. Daňový rezident je 

osoba, ktorá má na území daného štátu bydlisko alebo ktorá sa v ňom zdržuje prevažnú časť 

kalendárneho roku (aspoň 183 dní). Daňový rezident má neobmedzenú daňovú povinnosť, t.j. 

dani podlieha svojimi celosvetovými príjmami (príjmy plynúce zo zdrojov v tuzemsku aj 

v zahraničí). Daňový nerezident je osoba, ktorá podlieha osobnej dôchodkovej dani len 

príjmami získanými v danej krajine. Táto osoba má obmedzenú daňovú povinnosť. 

Výber osobnej dôchodkovej dane je pomerne komplikovaný. Táto daň predstavuje pre 

štát jeden z významných daňových príjmov. Z dôvodu, aby štát nemusel dlho čakať na svoje 

príjmy a aby si poplatník nemusel odkladať časť svojich príjmov na úhradu dane, platí sa 

osobná daň vo vyspelých krajinách  priebežne vo forme záloh. 
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3 Popis legislatívnej úpravy osobnej dôchodkovej dane v ČR a SR 

 

 V tejto kapitole bude podrobnejšie popísaná právna úprava osobnej dôchodkovej dane 

(dane z príjmov fyzických osôb) v Českej a Slovenskej republike, t.j. predmet dane, 

oslobodenie od dane, spôsob určenia základu dane a systém, podľa ktorého sa samotná daň 

v jednotlivých krajinách vypočíta. Keďže v praktickej časti bakalárskej práce budú 

poplatníkmi zamestnanci, dôraz bude kladený na zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo 

závislej činnosti. 

3.1 Legislatívna úprava osobnej dôchodkovej dane v Českej republike 

  

 V Českej republike sa daň z príjmov fyzických osôb v súčasnosti riadi zákonom 

č.586/1992 Sb. o daniach z príjmov. Tento zákon bol takisto mnohokrát novelizovaný 

a upravovaný. Na rozdiel od Slovenska došlo v rokoch 2007-2011 k podstatným zmenám, 

ktoré mali zásadný vplyv na výpočet daňovej povinnosti. 

 

 Paragraf 3 zákona č.586/1992 Sb. definuje predmet dane. Podľa aktuálneho znenia 

sem patria : 

 príjmy zo závislej činnosti a funkčné pôžitky (paragraf 6), 

 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (paragraf 7), 

 príjmy z kapitálového majetku (paragraf 8), 

 príjmy z prenájmu (paragraf 9), 

 ostatné príjmy (paragraf 10). 

 

Zároveň sa v tomto paragrafe nachádza aj tzv. negatívne vymedzenie predmetu dane, 

t.j. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Okrem iných sem patria napr. príjmy získané 

nadobudnutím akcií, príjmy z úverov a pôžičiek atď. 

Medzi príjmy zo závislej činnosti sa zaraďujú príjmy zo súčasného alebo predošlého 

pracovno-právneho, služobného alebo členského pomeru, kedy poplatník musí dodržiavať 

príkazy plátcu.  Poplatník s príjmami zo závislej činnosti je označený ako zamestnanec 

a plátca príjmu ako zamestnávateľ. Funkčné pôžitky sú platy a plnenia poskytované 

predstaviteľom štátnej moci, niektorých štátnych orgánov a sudcom. Výnimku tvorí plat 

prezidenta Českej republiky. 
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Siedmy paragraf obsahuje príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti. Do prvej skupiny patria príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva, príjmy zo živností a z iného podnikania a príjmy spoločníkov verejnej 

obchodnej spoločnosti. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú najmä príjmy 

z poskytnutia autorských práv, príjmy znalcov, tlmočníkov a príjmy z prenájmu majetku 

zaradeného v obchodnom majetku. 

Do príjmov z kapitálového majetku sa zaraďujú napríklad podiely na zisku 

z majetkového podielu na akciovej spoločnosti a na spoločnosti s ručením obmedzeným, 

podiely na zisku tichého spoločníka, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek 

a iné. Väčšina príjmov z tohto paragrafu tvorí samostatný základ dane a sú zdaňované 

zvláštnou sadzbou dane (tzv. zrážková daň). 

Do deviateho paragrafu patria príjmy z prenájmu nehnuteľností a bytov a tiež príjmy 

z prenájmu hnuteľných vecí (okrem príležitostného prenájmu). 

Poslednú skupinu tvoria ostatné príjmy. Tu sa radia najmä príjmy z príležitostných 

činností alebo z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (ak presiahnu v zdaňovacom 

období sumu 20000 Kč), prijaté výživné, výhry v lotériách a ďalšie. 

 

V paragrafe 4 sú uvedené príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Tento paragraf je 

pomerne obsiahly a okrem iných sú v ňom uvedené tieto príjmy – príjmy z predaja rodinného 

domu a bytu, ak v ňom predávajúci mal bydlisko aspoň 2 roky bezprostredne pred predajom, 

príjmy z predaja nehnuteľností ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahne 5 rokov, 

príjmy z predaja hnuteľných vecí (u automobilov musí doba medzi nadobudnutím a predajom 

presiahnuť 1 rok), príjmy získané vo forme dávok a služieb z nemocenského a dôchodkového 

poistenia, dávky sociálnej starostlivosti, štipendiá zo štátnych rozpočtov, z rozpočtov krajov 

alebo z prostriedkov vysokej školy atď. 

 

Poplatníkmi dane sú fyzické osoby. Poplatníci, ktorí majú na území ČR trvalé 

bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavajú (aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) majú 

daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na všetky ich príjmy. Ostatní poplatníci majú daňovú 

povinnosť, ktorá sa týka len príjmov plynúcich zo zdrojov na území Českej republiky. 

 

Základom dane je čiastka, o ktorú príjmy plynúce poplatníkovi v zdaňovacom 

období, za ktoré sa pre účely tohto zákona považuje kalendárny rok, presahujú výdaje 

dokázateľne vynaložené na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie. U poplatníka, ktorému plynú 
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v zdaňovacom období dva alebo viac druhov príjmov uvedených v paragrafoch 6-10, je 

základom dane súčet čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých druhov 

príjmov. Ak výdaje presiahnu príjmy uvedené v paragrafoch 7 a 9, je rozdiel daňovou stratou. 

O túto stratu sa zníži úhrn čiastkových základov dane zistených podľa príjmov uvedených 

v paragrafoch 7-10. 

 

Základom dane (čiastkovým základom dane) pre poplatníka, ktorý má príjmy zo 

závislej činnosti a z funkčných pôžitkov, sú príjmy zvýšené o čiastku zodpovedajúcu 

poistnému na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti a poistnému 

na všeobecné zdravotné poistenie (tzv. „povinné poistné“), ktorú je z týchto príjmov povinný 

zaplatiť zamestnávateľ. Základom dane v roku 2007, kedy sa používal iný spôsob určenia 

základu dane, boli príjmy zo závislej činnosti znížené o čiastku, ktorú zamestnanec zaplatil na 

povinnom poistnom. 

 

V paragrafe 15 zákona č.586/1992 Sb. sú uvedené nezdaniteľné časti základu dane. 

O ich hodnotu je možné upraviť (znížiť) základ dane. Patria sem poskytnuté dary (po splnení 

zákonom stanovených podmienok – testuje sa príjemca a účel), úroky zaplatené z úveru zo 

stavebného sporenia a príspevky zaplatené poplatníkom na penzijné pripoistenie so štátnym 

príspevkom a na súkromné životné poistenie. S nezdaniteľnými časťami základu dane súvisia 

aj položky odčítateľné od základu dane, ktoré sú upravené v paragrafe 34. Tieto položky je 

tiež možné odpočítať od základu dane. Patrí sem daňová strata alebo jej časť, ktorá bola 

vymeraná za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (najviac však za 5 zdaňovacích období 

nasledujúcich bezprostredne po období, za ktoré sa táto daňová strata vymeriava). 

 

Okrem vyššie uvedených položiek, ktoré znižujú základ dane existujú ešte položky, 

o ktoré sa znižuje samotná daň. Ide o tzv. zľavy na dani a sú definované v paragrafe 35 

zákona č.586/1992 Sb. Najčastejšie sa používa zľava na poplatníka, ale patria sem aj ďalšie 

(viď tabuľka 3.1). Ďalej sem patrí aj zľava na vyživované deti. Túto zľavu si môže uplatniť 

poplatník, ktorý mal v zdaňovacom období príjmy podľa paragrafov 6-9 aspoň vo výške 6-

násobku minimálnej mzdy. 
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Tab.3.1 Ročná výška zliav na dani v ČR v rokoch 2007-2011 (Kč) 

Zdaňovacie obdobie 2007 2008-2009 2010 2011 

Poplatník  7200 24840 24840 23640 

Manželka 4200 24840 24840 24840 

Vyživované dieťa 6000 10680 11604 11604 

Čiastočný invalidný dôchodok 1500 2520 2520 2520 

Plný invalidný dôchodok 3000 5040 5040 5040 

Držiteľ preukazu ZŤP/ZŤP-S 9600 16140 16140 16140 

Študent 2400 4020 4020 4020 

Zdroj: zákon č.586/1992 Sb. o daniach z príjmov 

 

Od roku 2008 sa v Českej republike používa lineárna sadzba dane a jej výška je 15%. 

V roku 2007 sa používala kĺzavo progresívna sadzba dane a jej výška je uvedená v tabuľke 

3.2. 

 

Tab.3.2 Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v ČR v roku 2007 

Upravený základ dane Daň 

od Kč Do Kč   

0 121200 12% 

121200 218400 14544 Kč + 19% zo základu prevyšujúceho 121200 Kč 

218400 331200 33012 Kč + 25% zo základu prevyšujúceho 218400 Kč 

331200 a viac 61212 Kč + 32% zo základu prevyšujúceho 331200 Kč 

Zdroj: zákon č.586/1992 Sb. o daniach z príjmov 

 

Zdaňovacím obdobím dane z príjmu fyzických osôb je kalendárny rok. Daňové 

priznanie sa podáva do 31.3. nasledujúceho roku a v tomto termíne je daň aj splatná. 

 

V ČR sa používajú dva spôsoby platenia záloh. Ak má poplatník viacero druhov 

príjmov podľa paragrafov 6-10 zákona o daniach z príjmov, zálohu si sám vypočíta a odvedie 

na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní. Ak má 

poplatník príjmy zo závislej činnosti, povinnosť zálohu na daň vypočítať, zraziť a odviesť má 

jeho zamestnávateľ.   
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Spôsoby výpočtu zálohy na daň z príjmov zo závislej činnosti u hlavného 

zamestnávateľa v Českej republike v roku 2007-2011 sú uvedené v tabuľkách 3.3 a 3.4. 

 

Tab.3.3 Schéma výpočtu zálohy na daň z príjmov fyzických osôb v ČR v roku 2007 

Hrubý príjem za kalendárny mesiac (vrátane nepeňažných príjmov) 

- príjmy vyňaté 

- príjmy oslobodené od dane 

= HRUBÁ MZDA 

- poistné na sociálne zabezpečenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti  

   hradené zamestnancom 

- poistné na verejné zdravotné poistenie hradené zamestnancom 

= ZÁKLAD DANE PRE VÝPOČET ZÁLOHY (zaokrúhlený na celé stokoruny hore) 

* sadzba dane 

= ZÁKLADNÁ ČIASTKA ZÁLOHY NA DAŇ 

- zľavy na dani 

= ZÁLOHA NA DAŇ (prípadne mesačný daňový bonus) 

Zdroj: Vančurová (2006, s.149) 

 

Tab.3.4 Schéma výpočtu zálohy na daň z príjmov fyzických osôb v ČR v rokoch 2008-2011 

Hrubý príjem za kalendárny mesiac (vrátane nepeňažných príjmov) 

- príjmy vyňaté 

- príjmy oslobodené od dane 

= HRUBÁ MZDA 

+ poistné na sociálne zabezpečenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti  

   hradené zamestnávateľom 

+ poistné na verejné zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom 

= ZÁKLAD DANE PRE VÝPOČET ZÁLOHY (zaokrúhlený na celé stokoruny hore) 

* sadzba dane (15%) 

= ZÁKLADNÁ ČIASTKA ZÁLOHY NA DAŇ 

- zľavy na dani 

= ZÁLOHA NA DAŇ (prípadne mesačný daňový bonus) 

Zdroj: Vančurová (2008, s.151) 

 



 

 22 

3.2 Legislatívna úprava osobnej dôchodkovej dane v Slovenskej republike 

 

 Daň z príjmov fyzických osôb sa v súčasnosti na Slovensku riadi zákonom č.595/2003 

Zbierky zákonov o dani z príjmov. Tento zákon bol od roku 2003, kedy bol prijatý, viac ako 

40-krát novelizovaný. V sledovanom období medzi rokmi 2007-2011 nedošlo k žiadnym 

podstatným zmenám, ktoré by mali vplyv na spôsob výpočtu dane z príjmu fyzických osôb. 

 

 V paragrafe 3 zákona č.595/2003 Z.z. je definovaný predmet dane. V súčasnosti sem 

patria : 

 príjmy zo závislej činnosti (paragraf 5), 

 príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (paragraf 6), 

 príjmy z kapitálového majetku (paragraf 7), 

 ostatné príjmy (paragraf 8). 

 

Tento paragraf zároveň definuje aj príjmy, ktoré predmetom dane nie sú (tzv. 

negatívne vymedzenie predmetu dane. Okrem iných sem patria napríklad príjmy z úveru 

a pôžičky, dividendy vyplácané zo zisku obchodných spoločností alebo družstiev atď. 

 Medzi príjmy zo závislej činnosti sa najčastejšie zaraďujú príjmy zo súčasného alebo 

z predchádzajúceho pracovno-právneho vzťahu, platy ústavných činiteľov Slovenskej 

republiky a poslancov Európskeho parlamentu, odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch 

atď. 

 V šiestom paragrafe sú uvedené príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti a z prenájmu. Príjmami z podnikania sa rozumejú príjmy z poľnohospodárskej 

výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živností a príjmy spoločníkov verejnej 

obchodnej spoločnosti. Medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti patria príjmy 

z použitia alebo z poskytnutia práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv a príjmy 

znalcov, tlmočníkov a sprostredkovateľov. Treťou a zároveň poslednou časťou tohto 

paragrafu sú príjmy z prenájmu, kam patria príjmy z prenájmu nehnuteľností a hnuteľných 

vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo k nehnuteľnosti. 

 Príjmami z kapitálového majetku sa najčastejšie rozumejú úroky a výnosy z cenných 

papierov, úroky a iné výnosy z poskytnutých pôžičiek, výnosy zo zmeniek atď. 
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 Poslednou časťou predmetu dane z príjmov fyzických osôb sú ostatné príjmy. Do tejto 

skupiny okrem iných patria príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu cenných 

papierov, výhry v lotériách, ceny z verejných súťaží a iné. 

 Paragraf 9 zákona č.595/2003 Z.z. upravuje príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Do 

tejto skupiny patria napr. príjmy z predaja nehnuteľností po uplynutí piatich rokov odo dňa jej 

nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, príjmy v rámci plnenia vyživovacej 

povinnosti, dávky a služby zo zdravotného a sociálneho poistenia, štipendiá poskytované 

z prostriedkov štátneho rozpočtu atď. 

  

 Poplatníkom (daňovníkom) dane z príjmu je fyzická osoba, ktorá ma na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tam obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom 

kalendárnom roku (buď súvisle alebo v niekoľkých obdobiach). Do tohto obdobia sa 

započítava každý začatý deň pobytu. Poplatníkom je ďalej aj fyzická osoba, ktorá sa na území 

Slovenskej republiky zdržiava za účelom štúdia alebo liečenia alebo menej ako 183 dní 

v príslušnom roku. V tomto prípade podliehajú dani len príjmy, ktoré plynú zo zdrojov na 

území Slovenskej republiky. 

 

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

príjmov uvedených v paragrafoch 5-8. Základ dane zistený podľa jednotlivých druhov 

príjmov uvedených v paragrafoch 6-8 sa znižuje o daňovú stratu. Daňovú stratu alebo jej časť, 

ktorú nemožno uplatniť pri zdanení príjmov v zdaňovacom období, v ktorom vznikla, možno 

odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane najviac v siedmich bezprostredne po sebe 

nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, počnúc obdobím bezprostredne nasledujúcim po 

období, v ktorom táto daňová strata bola vykázaná. 

 

 Základom dane (čiastkovým základom dane) pre poplatníka, ktorý má príjmy zo 

závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy z tejto činnosti znížené o poistné (zdravotné a sociálne) 

a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť. 

  

 Tento základ dane sa ešte ďalej upravuje (znižuje) o nezdaniteľné časti základu dane 

(paragraf 11 Z.z.). Ak poplatník dosiahne v príslušnom zdaňovacom období základ dane, 

ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 

príslušného zdaňovacieho obdobia, nezdaniteľná časť základu dane je suma  zodpovedajúca 

19,2-násobku platného životného minima. Ak je však základ dane vyšší ako 100-násobok 
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aktuálneho životného minima, nezdaniteľná časť základu dane je suma zodpovedajúca 

rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Ak je táto 

suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule. 

 Ak poplatník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane nižší ako 176,8-

násobok platného životného minima a jeho manžel/ka žijúca s ním v domácnosti v tomto 

zdaňovacom období : 

 nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je 

suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima, 

 má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného 

životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je 

rozdiel medzi sumou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom 

manžela/manželky, 

 má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného 

minima, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku sa rovná nule. 

 

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane si poplatník môže uplatniť aj daňový bonus 

(paragraf 33) na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, ak mal zdaniteľné 

príjmy podľa paragrafu 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy za dané zdaňovacie 

obdobie. Na rozdiel od nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá znižuje základ dane, sa 

o daňový bonus znižuje samotná daň. 

 

 Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je na Slovensku 19%. 

 

 Zdaňovacím obdobím dane z príjmu fyzických osôb je kalendárny rok. Daňové 

priznanie sa podáva do 31.3. nasledujúceho roku a v tomto termíne je daň aj splatná. 

 

 Na Slovensku sa používá rovnaký systém platenia záloh ako v Českej republike, t.j. 

poplatník s viacerými druhmi príjmov platí daň sám na základe poslednej daňovej povinnosti, 

ktorú uviedol v daňovom priznaní. Ak má poplatník príjem zo závislej činnosti, zálohu na daň 

vypočítava a odvádza jeho zamestnávateľ. 
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Spôsob výpočtu zálohy na daň z príjmov zo závislej činnosti u hlavného 

zamestnávateľa sa v Slovenskej republike za sledované obdobie v rokoch 2007-2011 

nezmenil a je uvedený v tabuľke 3.5. 

 

Tab.3.5 Schéma výpočtu zálohy na daň z príjmu fyzických osôb v SR v rokoch 2007-2011 

Hrubý príjem za kalendárny mesiac (vrátane nepeňažných príjmov) 

- príjmy vyňaté 

- príjmy oslobodené od dane 

= HRUBÁ MZDA 

- príspevky na sociálne poistenie (9,4%) platené zamestnancom 

- príspevky na verejné zdravotné poistenie (4%) platené zamestnancom 

- nezdaniteľná časť základu dane 

= ZÁKLAD DANE PRE VÝPOČET ZÁLOHY (zaokrúhlený na 2 desatiné miesta) 

* sadzba dane (19%) 

= ZÁLOHA NA DAŇ PRED UPLATNENÍM DAŇOVÉHO BONUSU 

- daňový bonus 

= ZÁLOHA NA DAŇ 

Zdroj: Vančurová (2006, s.149) + Vlastné spracovanie 

3.3 Komparácia legislatívnej úpravy osobnej dane v ČR a SR 

 

 Legislatívna úprava osobnej dôchodkovej dane je v jednotlivých krajinách podobná a 

líši sa len v niektorých veciach. 

 

 Predmet dane je v oboch krajinách definovaný rovnako, líši sa len vo vnútornom 

členení na jednotlivé paragrafy. Kým na Slovensku sú príjmy z prenájmu zaradené do jednej 

skupiny spolu s príjmami z podnikania, v ČR sú definované v samostatnom paragrafe. 

V oboch krajinách sú podobne upravené aj príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. 

 

 Spôsob určenia základu dane je rovnaký, t.j. určí sa ako súčet čiastkových základov 

dane pre jednotlivé druhy príjmov. Malý rozdiel je možné vidieť v uplatňovaní daňovej straty, 

ktorá sa síce odrátava v oboch krajinách od čiastkového základu dane, ktorý sa zistí ako súčet 

všetkých čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej 

činnosti, ale v ČR sa môže uplatňovať najviac za 5 rokov, kým v Slovenskej republike je táto 
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hranica stanovená na dobu 7 rokov. Ďalší rozdiel je v spôsobe stanovenia základu dane pre 

výpočet zálohy z príjmov zo závislej činnosti. V ČR sa tieto príjmy navyšujú o povinné 

poistné, ktoré platí zamestnávateľ (tzv. „superhrubá“ mzda). Na Slovensku je základ dane pre 

výpočet zálohy z príjmov zo závislej činnosti stanovený ako rozdiel príjmov poplatníka, od 

ktorých sa odrátava povinné poistné platené zamestnancom a nezdaniteľná časť základu dane 

na poplatníka. 

 

 Najväčší rozdiel je v uplatnení zľavy na poplatníka. Kým v ČR sa používa forma 

zľavy na dani, ktorá znižuje samotnú daňovú povinnosť, na Slovensku je to formou 

nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá znižuje základ dane. Daňový bonus na vyživované 

deti a spôsob jeho uplatnenia je totožný, v oboch krajinách sa odpočítava od výslednej 

daňovej povinnosti a aj podmienky jeho uplatnenia sú stanovené rovnako (t.j. poplatník musí 

mať príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy za dané zdaňovacie obdobie). 

 

 Sadzba dane je v oboch krajinách lineárna, ale jej výška je v ČR nižšia (15%) ako na 

Slovensku (19%). Takisto je rozdielna aj výška sadzby zákonného poistenia plateného 

zamestnancom. Tá je opäť vyššia v SR (13,4%) ako v Českej republike (11%).  

 

Zdaňovacie obdobie, termín pre podanie daňového priznania a aj splatnosť dane z 

príjmov sú v oboch krajinách totožné. 
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4 Analýza a komparácia zaťaženia osobnou dôchodkovou daňou u vybraných  

poplatníkov 

 

 Praktická časť bakalárskej práce bude zameraná na výpočet konkrétnych daňových 

povinností u vybraných poplatníkov v Českej a Slovenskej republike. Budú v nej sledované 

príjmy poplatníkov v priebehu posledných 5 rokov, na základe ktorých sa určia dva kľúčové 

ukazovatele – samotné daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou a pomer čistej mzdy 

na hrubej mzde poplatníka. Výsledná analýza bude rozdelená do 3 hlavných častí : 

 analýza vývoja v čase v danej krajine, 

 porovnanie rôznych typov poplatníkov v danej krajine, 

 vzájomná komparácia medzi krajinami. 

4.1 Vstupné predpoklady pre výpočet daňovej povinnosti 

 

 Pre stanovenie výsledných ukazovateľov sa bude vychádzať z mesačnej mzdy 

jednotlivých poplatníkov zistenej zo stránok štatistického úradu príslušnej krajiny. Výsledné 

ukazovatele budú spočítané vždy za mesačné obdobie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach. 

Pre obidve krajiny budú vybrané 3 základné typy poplatníkov : 

 bezdetný poplatník, 

 poplatník, ktorý si uplatňuje daňové zvýhodnenie na 1 vyživované dieťa, 

 poplatník, ktorý si uplatňuje daňové zvýhodnenie na 2 vyživované deti. 

 

U uvedených poplatníkov budú sledované príjmy zo závislej činnosti, pretože práve 

pre tento druh príjmu sú jasne stanovené pravidlá pre určenie presného rozsahu a výšky 

výdajov, ktoré sa uplatňujú k týmto príjmom. 

 

Pre určenie príjmov poplatníkov sa bude vychádzať z výšky priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve pre každú krajinu za dané zdaňovacie obdobia v rokoch 2007-2011. 

Pre čo najpresnejšie a najvernejšie zobrazenie bude v každom roku vypočítané daňové 

zaťaženie pre interval od 0 do 200 % priemernej mzdy (nárast vždy o 5%).  
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Pre výslednú analýzu a komparáciu sú použité 2 výsledné ukazovatele. Prvým z nich 

je pomer čistej mzdy na hrubej mzde, ktorý vyjadruje koľko percent z celej hrubej mzdy 

poplatník reálne dostane a koľko je odvedených do verejných rozpočtov vo forme osobnej 

dôchodkovej dane alebo do zdravotnej a sociálnej poisťovne formou povinného poistenia. 

Druhým je pomer osobnej dane a hrubej mzdy (tzv. efektívna daňová sadzba), ktorý ukazuje 

aké je v skutočnosti daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou v jednotlivých štátoch. 

 V obidvoch krajinách si poplatníci uplatňujú daňové zvýhodnenie na poplatníka. 

V Českej republike je to formou zľavy na poplatníka, ktorá sa odpočítava priamo od zistenej 

daňovej povinnosti. Okrem tejto položky si českí poplatníci, ktorí majú na to nárok po splnení 

zákonom určených podmienok, uplatňujú aj daňové zvýhodnenie na vyživované deti, či už 

formou zľavy na dani alebo daňového bonusu. Podmienkou pre získanie tohto zvýhodnenia 

je, aby mal poplatník príjmy za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 6-násobku minimálnej 

mzdy stanovej k 1.1 daného roku. Okrem týchto položiek si poplatníci neuplatňujú žiadne 

ďalšie daňové zľavy (manželka, ZŤP, invalidný dôchodok, študent). 

 

Vstupné údaje pre výpočet daňovej povinnosti v Českej republike sú uvedené 

v tabuľke 4.1.  

 

Tab.4.1 Vstupné údaje pre výpočet daňovej povinnosti v ČR 

 Priemerná 

mzda (Kč) 

Minimálna 

mzda (Kč) 

Mesačná zľava 

na poplatníka 

(Kč) 

Mesačná zľava 

na dieťa (Kč) 

2007 20 957 8 000 600 500 

2008 22 691 8 000 2 070 890 

2009 23 488 8 000 2 070 890 

2010 23 951 8 000 2 070 967 

2011 24 319 8 000 1 970 967 

Zdroj: Český štatistický úrad, zákon č. 586/1992 Sb. o daniach z príjmov 
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Na rozdiel od Českej republiky, kde sa daňové zvýhodnenie uplatňuje na poplatníka 

vo forme zľavy a odpočítava sa od daňovej povinnosti, na Slovensku je táto položka 

používaná ako nezdaniteľná časť základu dane a odrátava sa od základu dane. Podmienky pre 

získanie zľavy na vyživované dieťa sú podobné ako v ČR, t.j. poplatník musí mať príjmy 

aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy k počiatku zdaňovacieho obdobia. 

 

Vstupné údaje pre výpočet daňovej povinnosti v Slovenskej republike sú uvedené 

v tabuľke 4.2. 

 

Tab.4.2 Vstupné údaje pre výpočet daňovej povinnosti v SR 

  Priemerná 

mzda 

Minimálna 

mzda 

Mesačná nezdaniteľná časť základu 

dane na poplatníka 

Mesačná 

zľava na 

dieťa 

2007 20 146,0 Sk 8 100,0 Sk 7 968,0 Sk 540,00 Sk 

2008 21 782,0 Sk 8 100,0 Sk 8 208 Sk (príjem do 42 750 SK) 555,00 Sk 

18 896-(ZD:4) (príjem nad 42 750 SK) 

2009 744,5 Eur 295,5 Eur 335,48 Eur (príjem do 1 282,26 Eur) 19,32 Eur 

656,04-(ZD:4) (príjem nad 1 282,26 

Eur) 

2010 769,0 Eur 307,7 Eur 335,48 Eur (príjem do 1 282,26 Eur) 20,00 Eur 

656,04-(ZD:4) (príjem nad 1 282,26 

Eur) 

2011 786,0 Eur 317,0 Eur 296,61 Eur (príjem do 1 544,83 Eur) 20,02 Eur 

682,82-(ZD:4) (príjem nad 1 544,83 

Eur) 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  
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4.2 Analýza a porovnanie daňového zaťaženia vybraného poplatníka v Českej republike 

 

Táto kapitola bude zameraná na analýzu daňového zaťaženia a pomeru čistej mzdy 

na hrubej mzde vybraných poplatníkov v Českej republike. V prvej časti budú skúmané 

ukazovatele vždy pre jeden druh poplatníka  a budú analyzované za celé sledované obdobie 

v rokoch 2007-2011. V druhej časti bude dôraz kladený na analýzu ukazovateľov v rokoch 

2007 a 2011. V oboch uvedených rokoch budú daňové zaťaženie aj pomer čistej mzdy na 

hrubej mzde porovnávané pre všetky druhy poplatníkov. Tieto roky budú zvolené preto, že 

v každom z nich sa používal iný spôsob stanovenia základu dane a aj iná sadzba dane. 

 

4.2.1 Analýza daňového zaťaženia vybraného poplatníka v Českej republike v rokoch 

2007-2011 

 

Pri tomto porovnaní zohrávajú najdôležitejšiu úlohu dva kľúčové faktory. Prvým 

z nich je zmena sadzby dane z kĺzavo progresívnej, ktorá sa používala v Českej republike do 

roku 2007, na sadzbu lineárnu, ktorá je v platnosti dodnes. Druhým je spôsob výpočtu základu 

dane, s ktorým je spojený koncept tzv. „superhrubej mzdy“, ktorý sa používa od roku 2008. 

 

 Daňové zaťaženie a pomer čistej mzdy na hrubej mzde sa v rokoch 2007-2011 v ČR 

vyvíjali pre rôzne typy poplatníkov nasledovne, ako je možné vidieť v nižšie uvedených 

grafoch. V grafe 4.1 je zobrazené daňové zaťaženie pre bezdetného poplatníka. Toto daňové 

zaťaženie bolo vypočítané pomocou schém uvedených v kapitole 3.1 tejto práce. 
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Graf 4.1 Daňové  zaťaženie v ČR pre bezdetného poplatníka v rokoch 2007-2011 

Graf daňového zaťaženia v ČR 2007-2011 (bezdetný)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z grafu 4.1 vyplýva, že najvyššie daňové zaťaženie bolo v roku 2007. Na to mala 

vplyv nielen už vyššie spomínaná zmena daňovej sadzby, ale taktiež aj zmena položky 

predstavujúcej mesačnú zľavu na dani na poplatníka, ktorá v roku 2007 činila „len“ 600 Kč, 

pričom v nasledujúcich rokoch sa rapídne zvýšila a jej hodnota sa pohybovala medzi 1970-

2070 Kč, čo malo za následok zníženie daňového bremena. Medzi rokmi 2008-2010 bolo 

daňové zaťaženie približne rovnaké – najvyššie bolo v roku 2008, kedy sa pre výpočet 

superhrubej mzdy (základu dane) používala sadzba 35%, v rokoch 2009-2010 sa táto sadzba 

znížila o 1% a tým pádom sa aj znížilo daňové bremeno, aj keď len o veľmi malú hodnotu. 

V roku 2011 nastal nárast dane, spôsobený znížením zľavy na dani na poplatníka 

z pôvodných 2070 Kč na 1970 Kč. 
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Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v Českej republike v rokoch 2007-2011 pre 

bezdetného poplatníka je zobrazený v grafe 4.2. 

 

Graf 4.2 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v ČR v rokoch 2007-2011 (bezdetný) 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR 2007-

2011 (bezdetný)

69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91

0 10000 20000 30000 40000 50000

Hrubá mzda (Kč)

Č
is

tá
 m

z
d

a
/H

ru
b

á
 m

z
d

a
 

(%
)

r.2007

r.2008

r.2009

r.2010

r.2011

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z grafu 4.2 je zrejmé, že najnižší pomer čistej a hrubej mzdy je v roku 2007, na čo 

mala najvýraznejší vplyv práve osobná dôchodková daň., ale taktiež aj výška zdravotného 

a sociálneho poistenia vo výške 4,5% resp. 8%. To sa nezmenilo ani v roku 2008, a preto je 

pomer čistej a hrubej mzdy druhý najnižší. Až v roku 2009 prišlo k zníženiu sadzby 

sociálneho poistenia z 8 na 6,5 percenta, tým pádom aj k zvýšeniu podielu čistej mzdy, ktorý 

bol v rokoch 2009-2010 takmer totožný. V roku 2011 došlo k zmenšeniu uvedeného podielu 

v dôsledku zníženia vyššie spomínanej zľavy na poplatníka. 
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Ako sa vyvíjali sledované ukazovatele pre poplatníka s jedným vyživovaným 

dieťaťom je možné vidieť v grafoch 4.3 a 4.4. 

 

Graf 4.3 Daňové zaťaženie v ČR pre  poplatníka s 1 dieťaťom v rokoch 2007-2011 

 

Graf daňového zaťaženia v ČR 2007-2011 (1 

dieťa)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Podobne ako v prípade bezdetného poplatníka, aj v tomto prípade je najvyššie 

zaťaženie osobnou daňou v roku 2007. Okrem vyššie spomenutých príčin, je to spôsobené aj 

tým že zľava na dieťa je len vo výške 500 Kč, pričom vo zvyšných rokoch je podstatne 

vyššia. V priebehu zvyšných 4 rokov je daňové bremeno takmer identické, pretože spôsob 

výpočtu dane sa nemení a výška zľavy na vyživované dieťa je podobná (890, resp. 967 Kč). 

 

Graf 4.4 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v ČR v rokoch 2007-2011 (1 dieťa) 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR 

2007-2011 (1 dieťa)
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Posledným typom poplatníka je ten s dvomi vyživovanými deťmi. Z grafov 4.5 a 4.6 

je možné vidieť ako sa sledované ukazovatele vyvíjali v tomto prípade. 

 

Graf 4.5 Daňové zaťaženie v ČR pre  poplatníka s 2 deťmi  v rokoch 2007-2011 

Graf daňového zaťaženia v ČR 2007-2011 (2 deti)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V tomto prípade je vývoj situácie v čase takmer totožný ako u predchádzajúceho 

poplatníka, čo jasne ukazuje aj tvar jednotlivých kriviek. Keďže si poplatník uplatňuje nárok 

až na 2 vyživované deti, výška dane nadobúda aj záporné hodnoty a v niektorých situáciách sa 

približuje až k –40%. Z grafu 4.5 je však zrejmé, že daň sa dostáva do záporných hodnôt, až 

keď poplatník dosiahne určitú výšku príjmov, čo je spôsobené tým, že daňový bonus je 

možné uplatňovať len v prípade, že poplatník má príjmy aspoň vo výške 6-násobku 

minimálnej mzdy. 

 

Graf 4.6 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v ČR v rokoch 2007-2011 (2 deti) 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR 2007-

2011 (2 deti)
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V tejto časti práce bolo prepočítané daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou 

a pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre vybraných poplatníkov v Českej republike. Na 

základe zistených výsledkov bol zanalyzovaný vývoj týchto ukazovateľov v sledovanom 

období v rokoch 2007-2011. V tomto období zohrali v zdaňovaní osobnou dôchodkovou 

daňou dôležitú úlohu dve kľúčové udalosti. Prvou bola zmena sadzby dane z progresívnej na 

lineárnu, ktorá sa používa dodnes a druhou spôsob výpočtu základu dane (tzv. „superhrubá 

mzda“). U nízkopríjmových poplatníkov to malo za následok zníženie daňového zaťaženia 

osobnou daňou, naopak u vysokopríjmových poplatníkov sa toto zaťaženie zvýšilo. 

4.2.2 Porovnanie daňového zaťaženia vybraných druhov poplatníkov v Českej republike 

v rokoch 2007 a 2011 

 

 V tejto kapitole bude skúmané daňové bremeno všetkých zvolených druhov 

poplatníkov vo vybraných rokoch, konkrétne v rokoch 2007 a 2011. V roku 2007 bola ešte 

používaná v ČR kĺzavo progresívna sadzba dane a rok 2011 najpresnejšie odráža dnešnú 

situáciu daňových poplatníkov. 

 

 Ukazovatele daňového zaťaženia a pomeru čistej mzdy na hrubej mzde pre 

jednotlivých poplatníkov v roku 2007 je možné vidieť v grafoch 4.7 a 4.8. 

 

Graf 4.7 Daňové zaťaženie v ČR pre všetky druhy poplatníkov v roku 2007 

Graf daňového zaťaženia v ČR v roku 2007
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Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Graf 4.8 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých  poplatníkov v ČR v roku 2007 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR v roku 

2007
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z grafov 4.7 a 4.8 vyplýva, že pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov (5-15% 

priemernej mzdy) sú daňové bremeno aj pomer čistej mzdy na hrubej mzde rovnaké a to 

z dôvodu, že pri uvedených príjmoch nie je ešte možné uplatňovať daňové zvýhodnenie na 

deti. Najväčší rozdiel v zdanení poplatníkov je zrejmý pre obyvateľov s príjmami od 20 do 60 

percent priemernej mzdy, kedy sa rozdiel v daňovej povinnosti pohybuje od 4 až do 12 

percent. S  narastaním dôchodku dochádza k postupnému znižovaniu rozdielov v daňovom 

zaťažení, pričom pri poplatníkoch so mzdou vo výške 2-násobku priemernej mzdy je tento 

rozdiel už len 1,2%. Čistá mzda sa vyvíjala podobne ako daňové zaťaženie, pričom ako je 

zrejmé z grafu 4.8, u poplatníka s 2 vyživovanými deťmi s príjmami v rozsahu 20-30% 

priemernej mzdy presiahla hranicu 100% hrubej mzdy v dôsledku existencie daňového 

bonusu. 
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Ako sa vyvíjali sledované ukazovatele v minulom roku v Českej republike pre 

jednotlivých poplatníkov je možné vidieť v grafoch 4.9 a 4.10 

 

Graf 4.9 Daňové zaťaženie v ČR pre všetky druhy poplatníkov v roku 2011 

Graf daňového zaťaženia v ČR v roku 2011
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf 4.10 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých poplatníkov v ČR v roku 2011 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR v roku 

2011
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Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Podľa tvaru kriviek v grafoch 4.9 a 4.10 je viditeľné, že vývoj v zdanení ani pomer 

čistej mzdy na hrubej mzde sa pre všetkých 3 poplatníkov od roku 2007 príliš nezmenil. A to 

napriek tomu, že sa používal iný spôsob stanovenia základu dane a sadzba dane sa zmenila 

z progresívnej na lineárnu. Došlo však k výraznému zvýšeniu rozdielov medzi jednotlivými 

poplatníkmi. Tento rozdiel je opäť najviac viditeľný pre poplatníkov s príjmami v rozsahu 20-

50 percent priemernej mzdy (5000-12000 Kč) a dosahuje až 20 percent. Veľký vplyv na to 

mala položka zľavy na dieťa, ktorá sa od roku 2007 zvýšila z 500 Kč na 967 Kč, teda skoro 

o 100 percent. 

4.3 Analýza a porovnanie daňového zaťaženia vybraného poplatníka v Slovenskej 

republike 

 

Táto kapitola bude zameraná na analýzu daňového bremena a pomeru čistej mzdy 

na hrubej mzde vybraných poplatníkov v Slovenskej republike. V prvej časti budú skúmané 

ukazovatele vždy pre jeden druh poplatníka  a budú analyzované za celé sledované obdobie 

v rokoch 2007-2011. V druhej časti budú ukazovatele porovnané len v roku 2011, keďže 

vývoj zdanenia pre všetky druhy poplatníkov z časového hľadiska v období medzi rokmi 

2007-2011  je veľmi podobný. 

4.3.1 Analýza daňového zaťaženia vybraného poplatníka v Slovenskej republike 

v rokoch 2007-2011 

 

Na rozdiel od Českej republiky, kde sa udiali viaceré dôležité zmeny, či už vo výške 

daňovej sadzby alebo v spôsobe výpočtu základu dane, osobná dôchodková daň na Slovensku 

neprešla v rokoch 2007-2011 žiadnymi dramatickými zmenami. Od 1.1.2009 však na 

Slovensku došlo k zmene v národnej mene, kedy dovtedy používanú korunu nahradilo Euro. 

Všetky sledované ukazovatele v rokoch 2007 a 2008 sú teda prepočítané na Euro konverzným 

kurzom, ktorý Slovenská národná banka stanovila na 30,126 SK/Eur. 
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V grafe 4.11 je zobrazené daňové zaťaženie na Slovensku v rokoch 2007-2011 pre 

bezdetného poplatníka. 

 

Graf 4.11 Daňové  zaťaženie v SR pre bezdetného poplatníka v rokoch 2007-2011 

Graf daňového zaťaženia v SR 2007-2011 

(bezdetný)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Podobne ako v ČR aj na Slovensku bolo najvyššie daňové zaťaženie v roku 2007. To 

o niečo pokleslo v roku 2008, kedy sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane o cca. 3%. K 

veľkému zníženiu daňového bremena došlo v priebehu rokov 2009-2010. V dôsledku hlbokej 

hospodárskej krízy sa vtedajšia vláda pomocou prechodných nariadení (platných len v rokoch 

2009-10) rozhodla dramaticky zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane až na hodnotu 335,48 

Eur a pomôcť tak obyvateľom v ťažkej finančnej situácii. To malo za následok zníženie 

osobnej dane v priemere o takmer 2 percentá. V roku 2011 sa táto položka opäť znížila a daň 

narástla, aj keď nedosahovala také hodnoty ako v rokoch 2007 a 2008. 



 

 40 

Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v Slovenskej republike v rokoch 2007-2011 pre 

bezdetného poplatníka je zobrazený v grafe 4.12. 

 

Graf 4.12 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v SR v rokoch 2007-2011 (bezdetný) 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v SR 2007-

2011 (bezdetný)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V dôsledku pomerne vysokej hodnoty nezdaniteľnej časti základu dane je podiel čistej 

mzdy na hrubej mzde rovnaký pre poplatníkov s príjmami v rozpätí od 0 do 45 percent 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Následne tento podiel začína postupne klesať 

vplyvom rastu dôchodkovej dane, ale aj prostredníctvom odvodov povinného zákonného 

poistenia (zdravotného a sociálneho). Hlavne sociálne poistenie je na Slovensku pomerne 

vysoké, keď jeho hodnota dosahuje až 9,4%. Z grafu 4.12 tiež vyplýva, že napriek tomu, že 

podiel čistej mzdy v roku 2011 je takmer na celom intervale nižší ako v roku 2010 , tak pri 

príjmoch dosahujúcich 190-200 percent priemernej mzdy je tento podiel vyšší.  To je 

spôsobené zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je konštantná len do výšky 

príjmov poplatníka v hodnote 19,2 násobku životného minima stanoveného k 1.1 

zdaňovacieho obdobia. Od tejto hranice sa potom táto položka postupne znižuje. 
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Ako sa sledované ukazovatele vyvíjali v prípade poplatníka s jedným nezaopatreným 

dieťaťom je možné vidieť v grafoch 4.13 a 4.14. 

 

Graf 4.13 Daňové zaťaženie v SR pre  poplatníka s 1 dieťaťom v rokoch 2007-2011 

Graf daňového zaťaženia v SR 2007-2011 (1 dieťa)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z grafu 4.13 je zrejmé, že pre nízko príjmových poplatníkov (20-45% priemernej 

mzdy) je daňové zaťaženie v rokoch 2007-2011 takmer totožné a to preto, že vďaka vysokej 

nezdaniteľnej časti základu dane majú všetci nulovú daňovú povinnosť a uplatňujú si len 

daňový bonus, ktorého výška prešla počas sledovaného 5-ročného obdobia len minimálnymi 

zmenami. Približne od hranice 50% priemernej mzdy sa začína prejavovať vplyv 

nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka a výška daňového bremena sa začína postupne 

meniť v závislosti od jej výšky v jednotlivých rokoch. 

 

Graf 4.14 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v SR v rokoch 2007-2011 (1 dieťa) 
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Tretím typom poplatníka je taký, ktorý si uplatňuje daňové zvýhodnenie na 2 

vyživované deti. V grafoch 4.15 a 4.16 je možné vidieť ako sa sledované ukazovatele vyvíjali. 

 

Graf 4.15 Daňové zaťaženie v SR pre  poplatníka s 2 deťmi  v rokoch 2007-2011 

Graf daňového zaťaženia v SR 2007-2011 (2 deti)
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vývoj daňového zaťaženia je veľmi podobný ako pri poplatníkovi s jedným dieťaťom. 

Rozdiel je len vo výške daňového bonus, resp. výške podielu čistej mzdy na hrubej mzde. 

Maximálny daňový bonus v rokoch 2007 a 2011 dostáva poplatník s výškou príjmov na 

úrovni 25% priemernej mzdy a je vo výške cca 21% hrubej mzdy. V rokoch 2008 – 2010 

získava tento bonus už poplatník s výškou príjmov vo výške 20% priemernej mzdy a jeho 

hodnota je takmer 26% hrubej mzdy. Je to spôsobené podmienkou vyplácania daňového 

bonusu (výška príjmov aspoň v hodnote 6-násobku minimálnej mzdy), ktorá je v rokoch 

2008-2010 splnená skôr ako v rokoch 2007 a 2011. 

 

Graf 4.16 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v SR v rokoch 2007-2011 (2 deti) 
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V tejto časti práce bolo prepočítané daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou 

a pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre vybraných poplatníkov v Slovenskej republike. Na 

základe zistených výsledkov bol zanalyzovaný vývoj týchto ukazovateľov v sledovanom 

období v rokoch 2007-2011. Osobná dôchodková daň a spôsob jej výpočtu na Slovensku sa 

v rokoch 2007-2011 takmer vôbec nezmenili. Preto aj výška daňového bremena a pomer 

čistej mzdy na hrubej mzde poplatníka sú v jednotlivých rokoch pre rovnakých poplatníkov 

podobné. Výnimkou sú roky 2009 a 2010 kedy z dôvodu hospodárskej krízy došlo 

k dočasnému zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka, čo malo za následok 

zníženie daňového bremena, resp. zvýšenie pomeru čistej mzdy na hrubej mzde poplatníka. 

4.3.2 Porovnanie daňového zaťaženia vybraných druhov poplatníkov v Slovenskej 

republike v roku 2011 

 

 Vývoj daňového zaťaženia ani čistej mzdy sa na Slovensku za posledných 5 rokov 

prakticky nezmenil, keďže nedošlo k žiadnym výrazným zmenám v oblasti daní z príjmov 

fyzických osôb. Tvary kriviek pre jednotlivých poplatníkov sú veľmi podobné a ani rozdiely 

v hodnotách nie sú také vysoké ako v ČR. 

 

Vývoj daňového zaťaženia na Slovensku pre jednotlivých poplatníkov v roku 2011 je 

možné vidieť v grafe 4.17. 

 

Graf 4.17 Daňové zaťaženie v SR pre všetky druhy poplatníkov v roku 2011 

Graf daňového zaťaženia v SR v roku 2011
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Pre nízkopríjmových poplatníkov je podobne ako v ČR daňové bremeno rovnaké, t.j. 

nulové, opäť z dôvodu legislatívnej požiadavky na uplatňovanie daňového bonusu (výška 

príjmov aspoň v hodnote 6-násobku minimálnej mzdy). U bezdetného poplatníka je daň 

nulová až do výšky príjmov 40% priemernej mzdy. Poplatníci s nízkymi príjmami 

s vyživovanými deťmi majú zápornú daňovú povinnosť. Maximálnu hodnotu dosahuje 

u poplatníka s 2 deťmi s príjmami v hodnote 25% priemernej mzdy, cca –20%. S rastom 

príjmov opäť dochádza k znižovaniu rozdielov v daňovom zaťažení (položka zľava na dieťa 

má pri vyšších prímoch čoraz menší vplyv). Pri poplatníkoch s priemernou mzdou je tento 

rozdiel 2,5%, v prípade 2-násobných príjmov už len 1,3%. 

 

Pomer čistej mzdy na hrubej mzde na Slovensku v roku 2011 pre jednotlivých 

poplatníkov je zobrazený v grafe 4.18. 

 

Graf 4.18 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých  poplatníkov v SR v roku 2011 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pre nízkopríjmových poplatníkov je pomer čistej mzdy na hrubej mzde rovnaký na 

úrovni 86,6%. Je to spôsobené tým, že aj keď poplatník má nezaopatrené dieťa, výška jeho 

príjmu nedosiahla požadovanú hranicu a tým pádom si nemôže uplatniť daňový bonus. Nad 

hranicou 100% hrubej mzdy je len poplatník s 2 vyživovanými deťmi a príjmami v rozmedzí 

25-40% priemernej mzdy (200-315 Eur). 
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4.4 Komparácia daňového zaťaženia v Českej a Slovenskej republike 

 

 V poslednej časti tejto kapitoly budú skúmané rozdiely v zdanení daňou z príjmov 

fyzických osôb v jednotlivých krajinách v rokoch 2007, 2009 a 2011. Tieto roky sú zvolené 

z dôvodu, že v nich nastali najzásadnejšie rozdiely v zdanení. V roku 2007 bola používaná 

odlišná sadzba dane v jednotlivých krajinách. V roku 2009 bola na Slovensku dočasne 

zvýšená nezdaniteľná časť základu dane na poplatníka a tým pádom aj rozdiely vo výške 

daňového bremena boli väčšie. V roku 2011 bolo na Slovensku toto prechodné opatrenie 

zrušené a z toho dôvodu sa rozdiely opäť zmenili. 

 

V grafe 4.19 je možné vidieť, aké bolo daňové zaťaženie v oboch krajinách pre 

jednotlivých poplatníkov v roku 2007. 

 

Graf 4.19 Daňové zaťaženie pre všetky typy poplatníkov v ČR a SR v roku 2007 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Z grafu 4.19 vyplýva, že daňové zaťaženie osobnou daňou bolo v roku 2007 vo 

všeobecnosti vyššie v Českej republike ako na Slovensku. Zdaňovanie príjmov u bezdetného 

poplatníka začína v Českej republike omnoho skôr (už pri 30% priemernej mzdy). Na 

Slovensku sa príjmy začínajú zdaňovať až keď dosiahli úroveň 50% priemernej mzdy. Tento 

rozdiel bol spôsobený vysokou hodnotou nezdaniteľnej časti základu dane na Slovensku. 
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Vývoj zdanenia pre bezdetných poplatníkov s príjmami od 70% do 100% priemernej mzdy 

bol podobný. Pri vysokopríjmových poplatníkoch (od 120% priemernej mzdy) sa rozdiely 

začínajú zväčšovať, čo je spôsobené progresívnou sadzbou dane, ktorá sa v roku 2007 

v Českej republike používala. Vývoj zdanenia pri poplatníkoch, ktorí si uplatňujú zľavu na 

vyživované deti (či už 1 alebo 2) je podobný. Jediný významný rozdiel je u poplatníkov 

s príjmami 20% priemernej mzdy, kedy v ČR už je možné uplatňovať zľavu na vyživované 

deti a na Slovensku nie. To je spôsobené tým, že priemerná mzda bola v roku 2007 v Českej 

republike vyššia, tým pádom poplatníci s nižšími príjmami dosiahli 6-násobok minimálnej 

mzdy skôr. 

 

 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde v jednotlivých krajinách v roku 2007 je zobrazený 

v grafe 4.20. 

 

Graf 4.20 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých poplatníkov v ČR a SR v roku 2007 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Nízkopríjmoví poplatníci (0-20% priemernej mzdy) majú lepší pomer čistej mzdy 

v Českej republike ako na Slovensku. Keďže títo poplatníci neplatia daň, tento rozdiel je 

spôsobený výškou zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré bolo  roku 2007 na Slovensku 

13,4% (4+9,4) a v ČR “len” 12,5% (4,5+8). Od hranice príjmov na úrovni 30% priemernej 

mzdy je pomer čistej mzdy už vyšší na Slovensku a to z dôvodu, že okrem poistenia sa začína 

prejavovať aj vplyv osobnej dôchodkovej dane. U poplatníkov s príjmami od 70 do 100% 
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priemernej mzdy je tento ukazovateľ takmer rovnaký (rozdiely sú v rozmedzí 0,8-1,8%), čo je 

zrejmé aj z grafu 4.20, kde sa jednotlivé krivky v týchto miestach takmer dotýkajú. Rozdiely 

sa opäť začínajú viac prejavovať u poplatníkov, ktorí zarábajú viac ako je priemerná mzda 

v jednotlivých krajinách a s postupným narastaním mzdy sú stále vyššie, pretože rastie vplyv 

osobnej dane a naopak klesá vplyv poistného na celkový pomer čistej mzdy na hrubej mzde. 

 

 Daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou v roku 2009 v ČR a SR je zobrazené 

v grafe 4.21. 

 

Graf 4.21 Daňové zaťaženie pre všetky typy poplatníkov v ČR a SR v roku 2009 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V tomto období sa už v oboch krajinách používal rovnaký typ sadzby dane – lineárna. 

Daňové zaťaženie u bezdetného poplatníka bolo opäť vyššie v Českej republike a to napriek 

tomu, že sadzba dane bola len 15% oproti 19% na Slovensku. Hlavnou príčinou tak bolo 

dočasné ustanovenie vtedajšej slovenskej vlády, ktorá v časoch hospodárskej krízy podstatne 

navýšila nezdaniteľnú časť základu dane na poplatníka. V Českej republike žiadne podobné 

opatrenie prijaté nebolo. Pri poplatníkoch s vyživovanými deťmi bola však situácia odlišná. 

Z grafu 4.21 vyplýva, že daňové zaťaženie u poplatníka s dvomi vyživovanými deťmi 

a príjmami do 70% priemernej mzdy bolo v ČR podstatne nižšie ako na Slovensku, miestami 

dosahovalo rozdiel až 10 percentuálnych bodov. Keďže u týchto poplatníkov bola daň nulová 

alebo veľmi nízka, rozhodujúci vplyv na tento stav mala položka zľavy na dieťa. Jej hodnota 
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bola v Českej republike v roku 2009 takmer dvojnásobne vyššia ako v SR. U poplatníkov 

s príjmami od 75% do 105% priemernej mzdy bol spoločný vplyv všetkých položiek 

potrebných k výpočtu daňovej povinnosti približne rovnaký a tým pádom aj daňové bremeno 

bolo v oboch krajinách podobné. Najviac zarábajúci poplatníci boli potom opäť viac 

zdaňovaní v Českej republike. 

 

Ukazovateľ pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v roku 2009 pre jednotlivých 

poplatníkov je zobrazený v grafe 4.22. 

 

Graf 4.22 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých poplatníkov v ČR a SR v roku 2009 

Graf pomeru čistej mzdy na hrubej mzde v ČR a SR v 

roku 2009
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vývoj čistej mzdy je pri všetkých typoch poplatníkov podobný. Nízkopríjmoví 

poplatníci majú vyššiu mzdu vždy v Českej republike, pretože pri tomto type poplatníkov 

zohráva dôležitú úlohu zdravotné a sociálne poistenie a to sa oproti roku 2007 v ČR znížilo 

(4,5% + 6,5%), ale na Slovensku sa nezmenilo (13,4%). S rastom príjmov sa rozdiely 

postupne znižujú a všetky 3 typy poplatníkov majú pomer čistej mzdy na hrubej mzde veľmi 

podobný, čo je zrejmé aj z grafu 4.22, kde sa jednotlivé krivky v niektorých miestach 

prekrývajú. 
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Zdanenie osobnou dôchodkovou daňou v minulom roku v Českej a Slovenskej 

republike je zobrazené v grafe 4.23. 

 

Graf 4.23 Daňové zaťaženie pre všetky typy poplatníkov v ČR a SR v roku 2011 

Graf daňového zaťaženia v ČR a SR v roku 2011
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Situácia v roku 2011 je podobná tej z roku 2009. Daňové bremeno u bezdetných 

poplatníkov sa vyvíjalo obdobne, t.j. stále bolo vyššie v Českej republike, ale rozdiely sa 

zmenšili z dôvodu, že nezdaniteľná časť základu dane sa vrátila na úroveň, ktorú dosahovala 

pred vypuknutím hospodárskej krízy (v roku 2007). Najvyššie rozdiely boli opäť pri 

poplatníkoch s vyživovanými deťmi a príjmami v rozmedzí od 20% do 50% priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve. 
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Posledným ukazovateľom je pomer čistej mzdy na hrubej mzde poplatníka v roku 

2011. Jeho vývoj je možné vidieť v grafe 4.24. 

 

Graf 4.24 Pomer čistej mzdy na hrubej mzde pre všetkých poplatníkov v ČR a SR v roku 2011 
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roku 2011
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

U bezdetného poplatníka je pri príjmoch do 50% priemernej mzdy rozdiel v čistej 

mzde konštantný a to na úrovni približne 2,5%, z dôvodu už vyššie spomínaného zdravotného 

a sociálneho poistenia. Najvýraznejšie odlišnosti sú zrejmé pri poplatníkovi s dvomi 

vyživovanými deťmi, kedy v ČR daňový bonus dosahuje v niektorých prípadoch hodnotu až 

30% hrubej mzdy. Vo všeobecnosti sa dá teda povedať, že v Českej republike sú oproti 

Slovensku zvýhodňovaní poplatníci s nízkymi príjmami a nezaopatrenými deťmi. Naopak 

v prípade bezdetných poplatníkov napriek rôznym výškam sadzby osobnej dôchodkovej dane 

a poistného v jednotlivých krajinách je pomer čistej mzdy na hrubej mzde takmer rovnaký. 

 

Najväčšie rozdiely v daňovom zaťažení v jednotlivých krajinách sú zrejmé 

u bezdetného poplatníka, kedy je daňové zaťaženie výrazne vyššie v Českej republike ako na 

Slovensku a to napriek tomu, že na Slovensku sa používa vyššia sadzba dane. Tento rozdiel je 

spôsobený vysokou nezdaniteľnou časťou základu dane na poplatníka v SR. Pomer čistej 

mzdy na hrubej mzde je však v obidvoch krajinách takmer rovnaký, kedy rozdiely v zaťažení 

osobnou dôchodkovou daňou vyrovnávajú odvody na povinné poistenia, ktoré sú na 

Slovensku vyššie ako v Českej republike. 
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 Pri poplatníkoch s vyživovanými deťmi sú rozdiely v daňovom zaťažení menšie 

a v niektorých prípadoch, najmä pri nízkopríjmových poplatníkoch, je daňové zaťaženie 

dokonca nižšie v Českej republike. To je spôsobené vysokou hodnotou zľavy na vyživované 

deti, ktorá je v ČR takmer 2-násobne vyššia ako na Slovensku. V prípade týchto poplatníkov 

je potom pomer čistej mzdy na hrubej mzde výrazne vyšší v Českej republike. 
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5 Záver 

 

 Hlavnou úlohou každej vyspelej krajiny je zabezpečiť dostatok finančných 

prostriedkov na jej správne fungovanie. Daňové príjmy predstavujú hlavný zdroj vlastných 

príjmov každého štátu. Osobná dôchodková daň predstavuje dôležitú časť z týchto príjmov. 

 Cieľom tejto práce bolo pomocou zvolených ukazovateľov zistiť daňové zaťaženie pre 

vybraných poplatníkov v Českej a Slovenskej republike v rokoch 2007-2011 a následne toto 

zaťaženie v rámci jednotlivých krajín analyzovať a vzájomne porovnať. 

 Na základe porovnania legislatívnej úpravy osobnej dôchodkovej dane v Českej a 

Slovenskej republike boli zvolené modelové príklady poplatníkov s príjmami zo závislej 

činnosti. Pre týchto poplatníkov boli prepočítané a graficky zobrazené dva sledované 

ukazovatele – efektívna daňová sadzba a pomer čistej mzdy na hrubej mzde poplatníka. 

 Zo zistených výsledkov vyplynulo, že daňové zaťaženie osobnou dôchodkovou daňou 

pri bezdetných poplatníkoch bolo vo všeobecnosti vyššie v Českej republike a to napriek 

tomu, že daňová sadzba, ktorá sa tu používala bola nižšia ako v Slovenskej republike. Spôsob 

výpočtu daňovej povinnosti a predovšetkým výška nezdaniteľnej časti základu dane na 

Slovensku boli hlavnými príčinami tohto stavu. Celkový pomer čistej mzdy na hrubej mzde 

poplatníkov bol v oboch krajinách približne rovnaký a to z dôvodu vyšších sadzieb zákonného 

poistenia na Slovensku. 

 V prípade poplatníkov s vyživovanými deťmi bol stav opačný. Daňové zaťaženie 

osobnou dôchodkovou daňou bolo pre týchto poplatníkov vo všeobecnosti nižšie v Českej 

republike, predovšetkým z dôvodu uplatňovania zľavy na vyživované dieťa, ktorá tu 

dosahovala takmer 2-násobne vyššiu hodnotu ako na Slovensku. Ešte vyšší bol potom rozdiel 

v pomere čistej mzdy na hrubej mzde, kde sa vplyvom povinného poistného rozdiely medzi 

poplatníkmi ešte zvýšili. 
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