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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je komparace systému zdanění mezd z pohledu právnické osoby 

v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Práce je rozdělena na dvě části. 

V první, teoretické části, jsou na základě literární rešerše popsány systémy zdanění mezd 

v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie a s tím také související problema-

tika sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Ve druhé části práce jsou uvedeny praktické výpočty a z nich vycházející závěrečná dopo-

ručení pro konkretizovanou společnost z hlediska úspory osobních nákladů a také závěrečná 

doporučení pro zaměstnance z hlediska míry zdanění mezd v jednotlivých zemích. 

 

Klíčová slova: daň z příjmů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, osobní náklady, 

mzdové náklady.

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor´s thesis is to compare personal income taxation from the business 

perspective in the Czech Republic and in selected countries of the European Union. In the 

theoretical part are described personal income tax systems in the Czech Republic and in 

selected countries of the European Union as well as the related issue of social security and 

health insurance. 

The second part contains practical calculations and final recommendations for particularized 

company in terms of savings in personal costs and also final recommendations for employees 

in terms of rate of personal income tax in different countries. 

 

Keywords: personal income tax, social security, health insurance, personal costs, labor costs. 
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ÚVOD 

Systém zdanění mezd se týká každého z nás a nezáleží na tom, jestli jsme v pozici zaměst-

nance, nebo zaměstnavatele. V obou případech jsou pro nás tyto informace velmi důležité. 

Zvláště po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy se spousta lidí rozhodla pracovat 

v některém ze členských států a je důležité, aby každý věděl, která země je pro něj nejvý-

hodnější z hlediska osobních nákladů, daně z příjmů i odvodů sociálního a zdravotního po-

jištění. 

Tato práce se zabývá komparací systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných 

zemích Evropské unie, konkrétně ve Slovenské republice a v Rakousku. Obě tyto země jsou 

České republice velmi blízké, samozřejmě také díky tomu, že s nimi má společné hranice. 

Slovenská republika je pro mnohé přijatelnější volbou, hlavně z toho důvodu, že zde není 

žádná jazyková bariéra, a proto tam mohou pracovat i ti, kteří neumí německy, nebo an-

glicky. Někteří lidé ale Slovenskou republiku ani nepovažují za zahraničí. Rakousko ovšem 

představuje opravdovou cizinu, výzvu pro lidi, kteří se tam rozhodnou žít, nebo pracovat a 

většinou také představu vyššího životního standardu. 

Cílem této práce je závěrečné doporučení pro konkrétní společnost, ve které z těchto zemí je 

z hlediska výšky osobních nákladů výhodnější mít provozovnu. Samozřejmě se na tento pro-

blém nelze dívat jen z pohledu zaměstnavatele, ale je také důležité srovnat míru zdanění 

mezd v těchto zemích, jelikož každého zaměstnance přirozeně zajímá, jaké procento z hrubé 

mzdy skutečně dostane k výplatě.  

V teoretické části práce budou popsány jednotlivé systémy zdanění v každé zemi a s tím 

související také problematika sociálního a zdravotního pojištění. V praktické části poté bu-

dou výpočty a z nich vycházející závěrečná doporučení jak pro zaměstnance, tak i pro za-

městnavatele. 

Veškeré sazby a vyměřovací základy uvedené v této práci jsou platné od 1. 1. 2014, pro 

převod české koruny a eura byl použit kurz České národní banky ze dne 2. 5. 2014 -  

1 EUR = 27,445 Kč.
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V roce 2004, po vstupu České republiky do Evropské unie, nastala možnost volného pohybu 

osob v celé oblasti společného trhu a spousta lidí začala pracovat v jiných zemích Evropské 

unie. Díky tomu musela být zavedena opatření, která budou chránit práva osob pracujících 

v jiné zemi Evropské unie. Má se tím na mysli, že pracovník, který je příslušníkem členského 

státu, musí mít stejné pracovní podmínky, jako národní příslušníci dané země. Bude mít 

stejné sociální a daňové výhody, samozřejmě také právo na sociální zabezpečení.  (Tröster 

et al., 2013, s. 52) 

1.1 Sociální zabezpečení 

Jak uvádí Kubátová (2010, s. 209-210), příspěvky na sociální zabezpečení byly poprvé za-

vedeny v Německu v roce 1880, k jejich obrovskému rozvoji v Evropě však došlo až po 

druhé světové válce a zapříčinilo to také výrazný růst veřejných rozpočtů v té době.  

Pojistné na sociální zabezpečení v sobě zahrnuje částky odvodu pojistného jak na důchodové 

a nemocenské pojištění, tak také na státní politiku zaměstnanosti. Výběr příspěvků je prová-

děn hlavně z principu solidarity, kdy poplatníci přispívají do systému sociálního zabezpečení 

v zákonem stanovené výši a tyto zdroje se poté přerozdělují na různé zákonem stanovené 

transfery obyvatelstvu. (Vybíhal et al., 2013, s. 163) 

Ačkoliv tyto příspěvky bývají často označovány za daně, nesplňují přesně podmínky pro to, 

aby byly zařazeny do kategorie daní. Jejich vlastnosti jsou však daním velmi podobné, navíc 

je sociální pojištění ve většině států propojeno s firemní daní a osobní důchodovou daní tak, 

že tvoří uznatelný daňový výdaj při výpočtu těchto daní. Přesto však sociální pojištění zvy-

šuje daňové zatížení osob i firem. (Široký et al., 2008, s. 144) Výnosy z těchto příspěvků se 

v jednotlivých státech značně liší. V některých zemích, jako je například Austrálie a Nový 

Zéland, příspěvky na sociální zabezpečení nejsou vůbec zavedeny a tyto výdaje se hradí buď 

ze státního rozpočtu z daní anebo jsou hrazeny na soukromé bázi. V převážné většině zemí, 

stejně jako u nás v České republice, jsou příspěvky placeny jak zaměstnanci, tak i zaměst-

navateli a také samostatně výdělečnými osobami. Dosahují však v každé z této kategorií 

různé výše. (Kubátová, 2010, s. 210-211) 

Sazba těchto příspěvků je v naprosté většině zemí lineární, existuje ovšem také minimální 

vyměřovací základ a strop pro placení příspěvků a ty mohou způsobit, že dopad plateb bude 

regresivní. Může se stát, že při absenci daňových úlev a zápočtů tak paradoxně příspěvky 
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mohou působit proti principu vertikální spravedlnosti, který bývá uplatňován při osobní dů-

chodové dani jednotlivců. (Široký et al., 2008, s. 147) 

Kubátová (2010, s. 212-213) také upozorňuje na skutečnost, že v oblasti sociálního zabez-

pečení dochází ve vyspělých zemích k velkým problémům, především v oblasti důchodo-

vého zabezpečení. Mění se věková struktura občanů a roste podíl postproduktivního obyva-

telstva a tím se samozřejmě zvyšuje počet osob, které jsou závislé svými důchody na lidech 

v produktivním věku. Jelikož se ukazuje, že daná situace se bude časem zhoršovat, mnohé 

vlády uvažují anebo již nyní zavádějí jiné systémy financování důchodů, které budou více 

zásluhové a budou mít svým charakterem blíže k příspěvkům, než k daním. 

1.1.1 Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení 

V oblasti sociálního zabezpečení se unijní právo ale nesnaží o harmonizaci, jako je tomu 

v případě daňových systémů členských států, ale upravuje pouze jejich spolupráci v sociální 

oblasti. Jedná se tedy spíše o koordinaci či přizpůsobení, než o harmonizaci. (Tröster et al., 

2013, s. 48-49) 

Hlavním cílem této koordinace je, aby bylo vůbec možné využívat jednu z hlavních výhod 

Evropské unie – volný pohyb osob na území členských států. Nesmějí být diskriminováni a 

znevýhodňováni ti, kteří se rozhodnou pracovat v jiném členském státě a kteří se zde po 

skončení práce rozhodnou trvale žít. Tito pracovníci nesmí ztrácet část nebo dokonce i 

všechna práva spojená se sociálním zabezpečením v důsledku podmínek vyžadovaných ji-

nými systémy. Také se z hlediska sociálního zabezpečení nesmí dostat do postavení, které 

by bylo horší, než by měli pracovníci, kteří po celou dobu svého pracovního života zůstávali 

v jednom členském státě. (Tröster et al., 2013, s. 50) 

V daňové oblasti je snaha o harmonizaci již několik desítek let, dle Ficbauer a Ficbauer 

(2011, s. 151-153) se ovšem stále jedná spíše o přání, nežli o realitu.  Daňová politika totiž 

vždy byla jedním ze symbolů samostatnosti státu a tak se jí jednotlivé země nechtějí vzdát. 

Postupně se ovšem podnikají alespoň nějaké kroky, které vedou ke sbližování a to je napří-

klad existence smluv o zamezení dvojího zdanění, nebo boj proti daňovým rájům. Harmo-

nizace ale i přesto stále probíhá velmi pomalu. 

1.2 Zdravotní pojištění 

Samozřejmě i co se zdravotního pojištění týče, plynou i zde pro obyvatele členských států 

výhody, které vycházejí z principu rovného zacházení. K pojištěnci z jiného členského státu 
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musí být přistupováno jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, 

kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči. Pojiště-

nec jiného členského státu Evropské unie musí zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojiš-

těnci. Jestliže se jedná o plánovanou zdravotní péči, nesmí pojištěnec vycestovat bez sou-

hlasu své zdravotní pojišťovny, jinak k němu bude přistupováno stejně jako k místnímu ob-

čanovi, který je samoplátcem. (Centrum mezistátních úhrad, 2014) To ovšem v České re-

publice platilo pouze do dubna roku 2014, jelikož jak uvádí Tichý (2014), díky novele zá-

kona o zdravotním pojištění je nyní možné vycestovat za plánovanou zdravotní péčí i bez 

souhlasu zdravotní pojišťovny. Pojištěnec si sám v zahraničí za léčbu zaplatí a po příjezdu 

do České republiky požádá svou zdravotní pojišťovnu o refundaci. Samozřejmě je nutné 

splnit několik podmínek a pojišťovna například nebude vyplácet pojištěnci celou sumu, kte-

rou v zahraničí zaplatil, ale pouze takovou částku, kterou by pojištěnec zaplatil v České re-

publice. 

Na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění má každý pojištěnec ze země 

Evropské unie nárok čerpat ve své zemi i v ostatních členských státech nezbytnou péči, kte-

rou potřebuje při svém pobytu v zahraničí a ta by mu měla být poskytnuta ve všech zaříze-

ních napojených na veřejný systém zdravotního pojištění. Pokud si dané zdravotnické zaří-

zení vyžádá úhradu v hotovosti, má pojištěnec právo na vrácení peněz od své zdravotní po-

jišťovny. (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, © 2014) 
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2 SYSTÉM ZDANĚNÍ MEZD V ČESKÉ REPUBLICE 

Hrubá mzda, která je vyčíslena zaměstnanci za jeho práci, ovšem není suma, kterou zaměst-

nanec nakonec skutečně získá a také to není konečná suma, kterou do zaměstnance jeho 

zaměstnavatel investuje. Ke mzdovým nákladům je ještě nutno přičíst i náklady na odvody 

sociálního a zdravotního pojištění, které spolu se mzdovými náklady tvoří celkové osobní 

náklady společnosti.  

Nutno podotknout, že skutečnosti uvedené v této kapitole, jako například odvody zdravot-

ního pojištění, nebo daň z příjmů fyzických osob a její výpočet se budou díky reformě schvá-

lené v roce 2011 od ledna roku 2015 měnit. (Boeijen-Ostaszewska a Schellekens, 2012,  

s. 210-211) 

Kvůli omezenému rozsahu této práce zde budou uvedeny pouze informace potřebné pro 

účely této práce, pro výpočty v praktické části. Budu se zabývat pouze vztahem zaměstnance 

a zaměstnavatele, proto zde i v ostatních kapitolách o vybraných zemích Evropské unie ne-

budou rozebírány další osoby, které se účastní na odvodech sociálního a zdravotního pojiš-

tění, například osoby samostatně výdělečně činné, osoby podílející se dobrovolně na pojiš-

tění a další. Zaměstnanci při výpočtu daňové povinnosti budou uplatňovat vždy pouze zá-

kladní slevy a budou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr.  

2.1 Odvody sociálního pojištění 

Pojistné na sociální zabezpečení je významným příjmem veřejných rozpočtů, v České re-

publice se podílí okolo 30 % na příjmové stránce státního rozpočtu. (Vybíhal et al., 2013,  

s. 163) 

2.1.1 Poplatníci 

Poplatníky pojistného na sociálním zabezpečení jsou jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. 

„Zaměstnavatelem se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň 1 

zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním po-

měru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.“ 

(Česko, 1992, § 3) 

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance, který je účastníkem nemocenského pojiš-

tění, tak je zaměstnavatel považován za poplatníka pojistného na nemocenském pojištění, 
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pojistného na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. (Vybíhal 

et al., 2013, s. 169) 

Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru, zaměstnanec pracující na zá-

kladě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. (Česko, 1992, § 3) 

2.1.2 Sazby 

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-

tiku zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen odvádět 25 % z vyměřovacího základu, složky 

této sazby jsou detailněji rozebrány v následující tabulce (Tab. 1). Zaměstnanec přispívá 

pouze na důchodové pojištění. (Česko, 1992, § 7) 

Tab. 1. Sazby sociálního pojištění v České republice (Široký, 2013, s. 223) 

Sociální zabezpečení  Sazby zaměstnavatel Sazby zaměstnanec 

 nemocenské pojištění 2,30 % - 

 důchodové pojištění 21,50 % 6,50 % / 3,50 % 

 státní politika zaměstnanosti 1,20 % - 

Celkem  25,00 % 6,50 % / 3,50 % 
 

 

Z nemocenského pojištění jsou poskytovány 4 druhy peněžitých dávek a všechny dávky ne-

mocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Jednotlivými druhy 

peněžitých dávek jsou: 

 Nemocenská, na kterou má nárok zaměstnanec, kterého ošetřující lékař uzná dočasně 

práce neschopným a vyplácí se od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní ne-

schopnosti. 

 Peněžitá pomoc v mateřství, na kterou má nárok jak matka, tak i otec dítěte a také i 

pojištěnec, který převzal dítě do péče na základně rozhodnutí příslušného orgánu, 

například z důvodu úmrtí či závažného onemocnění matky.  

 Ošetřovné, na to má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování 

nemocného člena domácnosti, nebo péče o zdravé dítě, které je mladší 10 let (napří-

klad v případě, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena 

karanténa). 
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 A posledním příspěvkem je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a ten 

náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převe-

dena na jinou práci a u této práce dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu, než u 

původní práce. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014) 

Z důchodového pojištění se hradí důchody starobní, invalidní, vdovské a vdovecké a také 

sirotčí. Důchody se skládají ze dvou složek a těmi jsou základní výměra (stanoví se procentní 

sazbou z průměrné mzdy) a procentní výměra (stanoví se procentní sazbou z výpočtového 

základu). „Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu 

nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, 

a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalid-

ního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího 

důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina pro-

centní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.„ (Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí, 2014) 

Státní politika zaměstnanosti usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovních silách, o produktivní využití zdrojů pracovních sil a také o zabezpečení práva 

občanů na zaměstnání. Součástí státní politiky zaměstnanosti je také podpora zřizování no-

vých pracovních míst, poskytování příspěvků zaměstnavatelům a také pomoc nezaměstna-

ným při hledání práce, například pomocí rekvalifikací. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2012) 

Zaměstnanec odvádí z vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,5 %, jestliže se jedná 

o zaměstnance, který se neúčastní důchodového spoření a 3,5% odvádí ten zaměstnanec, 

který se účastní důchodového spoření. (Česko, 1992, § 7) Tyto osoby, které vstoupily do II. 

pilíře důchodového spoření, mají o dva procentní body vyšší sazbu celkového pojistného, 

ovšem celá částka se neodvádí ve prospěch státního průběžného pilíře, ale 5 % je přesměro-

váno na účastníkův účet u penzijní společnosti. (Urban, 2012) 

2.1.3 Vyměřovací základ 

„Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou, popřípadě by byly, pokud 

by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zá-

kona o dani z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.“ (Česko, 1992, 

§ 5) 
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Vyměřovací základ zaměstnavatele je definován mnohem jednodušeji, vyměřovacím zákla-

dem zaměstnavatele, na základě kterého odvádí pojistné je částka, která odpovídá úhrnu vy-

měřovacích základů jeho zaměstnanců účastněných nemocenského pojištění. (Vybíhal et al., 

2014, s. 172) 

Minimální roční vyměřovací základ není stanoven a maximální roční vyměřovací základ pro 

rok 2014 je 1 245 216 Kč, jedná se o 48násobek průměrné mzdy. (Vybíhal et al., 2014,  

s. 173) 

2.2 Odvody zdravotního pojištění 

Osoby povinně podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění jsou osoby, které mají na území 

České republiky trvalý pobyt. Dále podléhají veřejnému zdravotnímu pojištění osoby, které 

nemají na území České republiky trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který 

sídlí na území České republiky, nebo zde má trvalý pobyt. (Vybíhal et al., 2014, s. 136) 

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, 

ovšem pokud již uplynulo minimálně 12 měsíců od poslední změny zdravotní pojišťovny. 

Za osoby, které nejsou zletilé, provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce. 

Pokud pojištěnec podá u zdravotní pojišťovny žádost o registraci, zdravotní pojišťovna je 

povinna vyhovět a není oprávněna sama pojistný vztah pojištěnci ukončit. Pojišťovna je také 

povinna vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce, který slouží jako doklad o pojistném 

vztahu a zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění. (Šubrt et al., 2014,  

s. 314-316) 

2.2.1 Plátci 

Okruh plátců zdravotního pojištění tvoří pojištěnec (jako individuální plátce), zaměstnavatel 

(hromadný plátce) a stát. (Vybíhal et al., 2014, s. 139) 

Pojištěnec může být plátcem pojistného jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně 

činná anebo osoba bez zdanitelných příjmů, tzv. samoplátce. Zaměstnavatelem je právnická 

nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území 

České republiky. Stát platí pojistné za pojištěnce, kteří nejsou schopni si zdravotní pojištění 

platit sami (například nezaopatřené děti, poživatelé důchodu z důchodového pojištění). (Vy-

bíhal et al., 2014, s. 139-141) 
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2.2.2 Sazby 

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je kalen-

dářní měsíc. Z toho 2/3 odvádí a hradí zaměstnavatel, zbylou 1/3 je povinen uhradit zaměst-

nanec. Zaměstnavatel tuto část odvede srážkou ze mzdy nebo platu zaměstnance a to i bez 

jeho souhlasu. (Vybíhal et al., 2014, s. 157) 

Příspěvek na zdravotní pojištění je zaplacen jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ty za to 

pojištěncům poskytují zdravotní služby hrazené z tohoto pojištění (například léčebnou péči 

ambulantní, ústavní, preventivní, pohotovostní a záchrannou službu, poskytování léčivých 

přípravků a zdravotnických prostředků), dále poskytují také úhradu nutné a neodkladné zdra-

votní péče v případě akutní potřeby lékařského ošetření (například při úrazu nebo akutním 

zhoršení zdravotního stavu). (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, © 2014) 

2.2.3 Vyměřovací základ 

„Vyměřovací základ zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které mu zaměstnavatel 

zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.“ (Česko, 1992, § 3) 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro zaměstnance je minimální mzda, která činí  

8 500 Kč, a maximální vyměřovací základ pro roky 2013 až 2015 není stanoven.  

(Vybíhal et al., 2013, s. 152) 

2.3 Daň z příjmů fyzických osob 

S odvody sociálního a zdravotního pojištění souvisí také daň z příjmů fyzických osob, jeli-

kož pojištění placené zaměstnavatelem a úhrny záloh zaplacených na sociálním a zdravot-

ním pojištění slouží k výpočtu celkové daňové povinnosti fyzické osoby.  

2.3.1 Poplatníci 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mohou být daňovými 

rezidenty, nebo daňovými nerezidenty. Daňovými rezidenty jsou ty osoby, které mají na 

území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují. Jejich daňová povinnost se 

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

ze zahraničí. Ti, kteří nejsou daňovými rezidenty, se označují daňovými nerezidenty a jejich 

daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí z České republiky. (Česko, 1992,  

§ 2) 
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2.3.2 Předmět daně 

„Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy.“ (Široký, 2012, s. 232) 

Příjmem ze závislé činnosti se rozumí plnění ze současného nebo dřívějšího pracovněpráv-

ního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník při vý-

konu práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce a plnění funkčního požitku. 

(Česko, 1992, § 6) 

2.3.3 Základ daně a sazba daně 

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období pře-

sahují výdaje na dosažení, zajištění a udržení. Pokud poplatníkovi plyne ve zdaňovacím ob-

dobí více souběžných příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných dle 

jednotlivých druhů příjmů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. (Česko, 1992, § 5-16) 

Základem daně z kategorie příjmů ze závislé činnosti jsou příjmy ze závislé činnosti navý-

šené o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. Povinné pojistné 

se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (Česko, 1992, § 6) 

Sazba daně činí 15 %, počítá se z upraveného základu daně o nezdanitelnou část základu 

daně (poskytnutá bezúplatná plnění) a o odčitatelné položky (ztráta), základ daně se zao-

krouhluje na celá sta Kč dolů. V případě, že je příjem zaměstnance vyšší, než 48násobek 

průměrné mzdy, daň je ještě zvýšena o 7 %. Těchto 7 % se počítá z rozdílu mezi součtem 

příjmů a 48násobkem průměrné mzdy (průměrná mzda činí 25 942 Kč), tzv. solidární daň, 

která byla poprvé zavedena v roce 2013. Z tohoto rozdílu se tedy platí daň celkem ve výši 

22 %. (Široký, 2013, s. 222) 

Výslednou daň lze ještě snížit o slevy na dani, kterých je nespočet, ať již se jedná o základní 

slevu na poplatníka, která ročně činí 24 840 Kč, nebo různé slevy na manžela/manželku, 

kteří nemají vlastní příjmy, na děti, na invaliditu i například na studenta. (Česko, 1992, § 35) 
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3 SYSTÉM ZDANĚNÍ MEZD VE SLOVENSKÉ REPUBLICE 

I ve Slovenské republice se zaměstnancům z mezd strhává jak sociální, tak zdravotní pojiš-

tění a platí jej jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.  

3.1 Odvody sociálního pojištění 

Ačkoliv sociální pojištění ve Slovenské republice, které odvádí zaměstnavatel se procentu-

álně téměř rovná tomu, které odvádějí čeští zaměstnavatelé svým zaměstnancům z mezd, tak 

má zcela jinou strukturu.  

3.1.1 Poplatníci 

Poplatníkem pro účely nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojištění v neza-

městnanosti je zaměstnanec. Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba v pracovním vztahu 

s příjmem ze závislé činnosti, taktéž i fyzická osoba pracující na základě dohody. (Sloven-

sko, 2003, § 4) 

Zaměstnavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je povinná poskytovat zaměstnanci 

příjem (ať už na základě pracovní smlouvy, nebo dohody) a má na území Slovenské repub-

liky trvalý pobyt, nebo sídlo. Zaměstnavatel hradí příspěvky na důchodové pojištění, nemo-

censké pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, úrazové pojištění, přispívá do rezerv-

ního fondu solidarity a garančního fondu. (Slovensko, 2003, § 7) 

3.1.2 Sazby 

Oproti České republice se sociální pojištění na Slovensku placené zaměstnavatelem skládá 

ze 7 složek. Důchodové pojištění, nemocenské pojištění a pojištění pro případ nezaměstna-

nosti je v podstatě stejné, jako v České republice a hradí jej také zaměstnanec. Zbylé druhy 

pojištění, které u nás nemáme, budou rozebrány níže. Jedná se o příspěvky na úrazové po-

jištění, do rezervního fondu solidarity a garančního fondu. Jak již bylo uvedeno, tyto pří-

spěvky platí pouze zaměstnavatel. (Široký, 2013, s. 325) 
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Tab. 2. Sazby sociálního pojištění ve Slovenské republice (Široký, 2013, s. 325) 

Sociální pojištění Sazby zaměstnavatel Sazby zaměstnanec 

 důchodové starobní pojištění 14,00 % 4,00 % 

 důchodové invalidní pojištění 3,00 % 3,00 % 

 nemocenské pojištění 1,40 % 1,40 % 

 pojištění pro případ nezaměstna-

nosti 
1,00 % 1,00 % 

 úrazové pojištění 0,80 % - 

 rezervní fond solidarity 4,75 % - 

 garanční fond 0,25 % - 

Celkem  25,20 % 9,40 % 
 

 

Důchodové pojištění se na Slovensku dělí na dvě základní skupiny. První skupinou je sta-

robní důchodové pojištění, které slouží na zabezpečení příjmu ve stáří a pro případ úmrtí. 

Druhou skupinu tvoří invalidní pojištění, které slouží jako pojištění pro případ poklesu 

schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu a pro případ úmrtí. Ze systému starobního důchodového pojištění se poskytuje starobní 

důchod, předčasný starobní důchod, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí důchod. Ze sys-

tému invalidního pojištění se poskytuje invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a 

sirotčí důchod. (Sociálna poisťovňa, 2014) 

Nemocenské pojištění je pojištění pro případ ztráty příjmu, nebo snížení příjmu z výdělečné 

činnosti v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, nebo mateřství. Ze systému 

nemocenského pojištění se poskytuje nemocenská, mateřská, ošetřovné a vyrovnávací 

dávka. (Sociálna poisťovňa, 2014) 

Pojištění v nezaměstnanosti je pojištění pro případ ztráty příjmu z činnosti zaměstnance v dů-

sledku nezaměstnanosti a na zabezpečení příjmu v důsledku nezaměstnanosti. (Sociálna po-

isťovňa, 2014) 
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Úrazové pojištění je povinné pojištění zaměstnavatele, které ho chrání před rizikem ekono-

mické zátěže v případě jeho odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání jeho zaměstnanců. (Sociálna poisťovňa, 2014) 

Rezervní fond solidarity je určen na dávky, na jejichž úhradu není dostatek finančních pro-

středků v příslušném základním fondu. Dále také na úhradu škody způsobenou rozhodnutím, 

postupem nebo jiným konáním důchodové správcovské společnosti, které mělo za následek 

poškození majetku v důchodovém fondu. (Slovensko, 2003, § 167; 2004, § 121) 

Garanční pojištění je pojištění pro případ neschopnosti zaměstnavatele uspokojovat nároky 

zaměstnance a na úhradu příspěvků na starobní důchodové pojištění nezaplacené zaměstna-

vatelem do základního fondu příspěvků na starobní důchodové spoření. (Sociálna poisťovňa, 

2014) 

3.1.3 Vyměřovací základ 

Vyměřovací základ zaměstnance je příjem ze závislé činnosti a vyměřovací základ zaměst-

navatele jsou vyměřovací základy jeho zaměstnanců. (Sociálna poisťovňa, 2014) 

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance není určený, maximální měsíční vyměřovací 

základ činí pro všechny složky sociálního pojištění 4 025 EUR, kromě úrazového pojištění, 

tam je maximální vyměřovací základ neomezený. (Sociálna poisťovňa, 2014) 

3.2 Odvody zdravotního pojištění 

Ve Slovenské republice nyní působí pouze tři zdravotní pojišťovny a těmi jsou Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, Poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa. Přesto by vláda chtěla 

zavést pouze jednu státní zdravotní pojišťovnu, zatím však na tento krok nejsou dostupné 

potřebné finance. S jednou zdravotní pojišťovnou se však v budoucnu počítá a již nyní se 

připravuje zákon, který by upravoval celý proces přechodu na jednu zdravotní pojišťovnu. 

(Ekonomika.sme.sk, 2013) 

3.2.1 Plátci 

Povinné veřejné zdravotní pojištění musí platit fyzická osoba, která má trvalý pobyt na 

území Slovenské republiky, nebo osoba, která nemá trvalý pobyt na území Slovenské repub-

liky, ale není zdravotně pojištěná ani v jiném členském státě Evropské unie. (Slovensko, 

2004, § 3) 
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3.2.2 Sazby 

Zaměstnavatel platí 10 % a zaměstnanec 4 % z vyměřovacího základu. Sazba se snižuje na 

polovinu v případě zaměstnance, jestliže se jedná o osobu zdravotně postiženou a v případě 

zaměstnavatele, jestliže zaměstnává osobu zdravotně postiženou. (Dôvera zdravotná pois-

ťovňa, 2013) 

3.2.3 Vyměřovací základ 

U zaměstnanců není minimální vyměřovací základ určen, maximální roční vyměřovací zá-

klad pro rok 2014 je 48 300 EUR (60násobek průměrné měsíční mzdy). Jestliže se příjem 

osoby pohybuje pod tímto maximálním vyměřovacím základem, je vyměřovacím základem 

tento příjem. Vyměřovacím základem zaměstnavatele je vyměřovací základ jeho zaměst-

nanců. (Dôvera zdravotná poisťovňa, 2013) 

Do vyměřovacího základu se započítávají příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitá-

lového majetku a z podílu na zisku obchodních společností nebo družstev. (Všeobecná zdra-

votná poisťovňa, © 2005-2014) 

3.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Na Slovensku je propojena daň korporátní a osobní důchodová daň. Toto propojení se pro-

jevuje tak, že zisky jednotlivých firem jsou zdaňovány pouze na úrovni firem. Zisk, který si 

rozdělí akcionáři nebo společníci již nepodléhá zdanění. (Široký, 2013, s. 321) 

3.3.1 Poplatníci 

Nerudová (2011, s. 226) ve své knize uvádí, že poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

jsou fyzické osoby, které jsou buď rezidenty s neomezenou daňovou povinností a mají trvalé 

bydliště na území Slovenské republiky nebo se zde zdržují více jak 183 dní v roce anebo 

nerezidenti s omezenou daňovou povinností. Za rezidenty se nepovažují osoby, které se zdr-

žují na území Slovenské republiky za účelem studia nebo lékařské péče.  

3.3.2 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z jiné 

samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu, z kapitálového majetku a dále také ostatní pří-

jmy. (Slovensko, 2003, § 3) 
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3.3.3 Základ daně a sazba daně 

Základ daně se zjistí jako součet dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů, může 

být snížen o daňovou ztrátu. Sazba činí 19 % ze základu daně sníženého o nezdanitelné části 

z částky, která nepřesahuje 176,8násobek platného životního minima. Z částky, která tento 

limit přesahuje, se zaplatí 25 %, sazba se tedy zvyšuje o 6 %. (Široký, 2013, s. 324) Zákla-

dem daně z příjmů ze závislé činnosti jsou příjmy z této závislé činnosti, které se sníží o 

pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem. (Slovensko, 2003, § 5) Zá-

klad daně se zaokrouhluje na euro centy dolů, nezdanitelná část základu daně se zaokrouh-

luje na euro centy nahoru. (Slovensko, 2003, § 47) Sazby sociálního a zdravotního pojištění 

se zaokrouhlují na euro centy dolů. (Slovensko, 2003, § 129) 

Nezdanitelnou částí základu daně je například základní sleva na poplatníka, na manžela či 

manželku bez vlastních příjmů, nebo zaplacené příspěvky na dobrovolné starobní pojištění. 

Pokud poplatník dosáhne ve zdaňovacím období základu daně, který se bude rovnat, nebo 

bude nižší, než 100násobek životního minima (198,09 EUR měsíčně), bude roční suma ne-

zdanitelné části základu daně na poplatníka v hodnotě 19,2násobku životního minima. Po-

kud bude základ daně vyšší, než 100násobek platného životního minima, roční suma nezda-

nitelné části základu daně bude rozdíl mezi 44,2násobku platného životního minima a jedné 

čtvrtiny základu daně. V případě, že je tato suma nižší, než nula, nezdanitelná část základu 

daně se bude rovnat nule. (Slovensko, 2003, § 2-11) 

Boeijen-Ostaszewska a Schellekens (2012, s. 796) upozorňují ještě na skutečnost, že poplat-

níci ve Slovenské republice mohou požádat správce daně, aby 2 % z jejich zaplacené daně 

byla poskytnuta neziskovým organizacím, jako jsou například různé nadace a církve. Jedná 

se o tzv. daňovou asignaci, díky které neziskové organizace ve Slovenské republice mají 

mnohdy výrazný zdroj příjmů (vyšší částky se samozřejmě odvádí spíše z daní z příjmů 

právnických osob). Tento příspěvek může být poskytnut ovšem pouze za předpokladu, že 

tyto peníze dané organizace použijí na činnosti povolené zákonem, tedy na svou hlavní čin-

nost. 
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4 SYSTÉM ZDANĚNÍ MEZD V RAKOUSKU 

Při výpočtech sociálního i zdravotního pojištění v Rakousku, jak za zaměstnance, tak i za-

městnavatele, se pracovníci dělí dle povolání do různých skupin. Na základě tohoto rozdě-

lení je poté každé skupině přiřazena jiná procentuální sazba například na penzijní či zdra-

votní pojištění. (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 2013) 

4.1 Odvody sociálního pojištění 

Systém sociálního zabezpečení se v Rakousku dělí na systém sociálního pojištění a systém 

sociální pomoci. Systém sociálního pojištění zabezpečuje dávky úrazového pojištění, důcho-

dového pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, pojištění proti platební neschopnosti a pří-

spěvky do fondu bydlení. Dávky sociální pomoci už ale nespadají do koordinace systémů 

sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie a jejich výplata je pouze v kompetenci míst-

ních úřadů. (Šimánek, 2014) 

4.1.1 Poplatníci 

Povinnost platby sociálního pojištění se týká všech osob vykonávajících práci v zaměstna-

neckém poměru a jejich zaměstnavatelů. (Evropská komise, 2012) 

4.1.2 Sazby 

A opět i zde v Rakousku, stejně tak, jako tomu je ve Slovenské republice, se sociální pojištění 

skládá ze zcela jiných složek, než v České republice a také z mnohem více složek. Zaměst-

navatelé i zaměstnanci jsou povinni hradit penzijní pojištění, pojištění pro případ nezaměst-

nanosti a přispívat do fondu bydlení. Zaměstnavatelé navíc hradí ještě úrazové pojištění a 

pojištění pro případ platební neschopnosti. (Hauptverband der österreichischen Sozialversi-

cherungsträger, 2014) Přehled jednotlivých složek sociálního pojištění a výše sazeb, které 

musí odvádět zaměstnanec i zaměstnavatel jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 3). 
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Tab. 3. Sazby sociálního pojištění v Rakousku (Hauptverband der österreichischen Sozial-

versicherungsträger, 2014) 

Sociální pojištění Sazby zaměstnavatel  Sazby zaměstnanec 

 penzijní pojištění 12,55 % 10,25 % 

 pojištění pro případ nezaměstna-

nosti 
3,00 % 3,00 % 

 úrazové pojištění 1,40 % - 

 pojištění proti platební neschop-

nosti 
0,55 % - 

 fond bydlení 0,50 % 0,50 % 

 poplatek odborům - 0,50 % 

Celkem 18,00 % 14,25 % 
 

 

Z penzijního pojištění se hradí dávky starobního a invalidního důchodu, dále také dlouho-

dobé rehabilitace, které jsou potřeba k návratu zaměstnance do zaměstnání (krátkodobé re-

habilitace se hradí ze zdravotního pojištění). (Bundeskanzleramt Österreich, © 2014) 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti platí 3 % zaměstnanec i zaměstnavatel a slouží 

k úhradě dávek v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání. (Muratovic, 2009) 

Úrazové pojištění poskytuje ochranu přímo při výkonu výdělečné činnosti, také i na cestě do 

práce a zpět. Zahrnuje preventivní opatření i peněžité plnění v případě újmy. (Evropská ko-

mise, 2012) 

Pojištění proti platební neschopnosti chrání zaměstnance v případě insolvence zaměstnava-

tele. Z tohoto fondu se v případě potřeby vyplácí mzdy, na které zaměstnavateli nezbyly 

finanční prostředky. (Bundeskanzleramt Österreich, © 2014) 

Fond bydlení slouží k rozvoji bydlení v Rakousku. Platí se z něj například příspěvky na 

opatření, které slouží ke snížení spotřeby energie (zateplení, nová okna), dále slouží také na 

výstavbu státních nájemních bytů a příspěvky na nájem pro sociálně slabší obyvatele. (Bun-

deskanzleramt Österreich, © 2014) 
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Poplatek odborům musí platit každý zaměstnanec, který je jejich členem. Odbory se podílejí 

na tvorbě a kontrole právních předpisů, poskytují svým členům různé služby, jako například 

poradenství v oblasti pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění a daní, zajišťují 

různá školení a podporují vzdělávání zaměstnanců. (Arbeiterkammer, 2014) 

Kromě základních povinných odvodů na sociální zabezpečení jsou zaměstnavatelé ještě po-

vinni odvádět určitá procenta z hrubých mezd. Platí se několik příspěvků, jejichž názvy lze 

jen těžce přeložit do českého jazyka, z tohoto důvodu budou uvedeny v původním jazyce.  

První příspěvek se nazývá Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB), 

jeho výše je v celém Rakousku pro všechny stejná a činí 4,5 %. Z DB příspěvků jsou fi-

nančně podporováni rodiče dětí, například se platí přídavky na děti, financuje se jízda dětí 

do školy a ze školy, která je v Rakousku zdarma, a další. (Wirtschaftskammern Österreich, 

2013) Další příspěvek se nazývá Dienstgeberzuschlag (DZ), tato částka se odvádí Rakouské 

hospodářské komoře, jejímž hlavním cílem je podpora zahraničního obchodu. Procento, 

které se odvádí, závisí na kraji, ve kterém zaměstnavatel sídlí. Přehled sazeb uveden je v ná-

sledující tabulce (Tab. 4). (Wirtschaftskammern Österreich, 2014) 

Tab. 4. Sazby DZ příspěvků dle krajů (Wirt-

schaftskammern Österreich, 2014) 

Kraj Výška sazby 

Burgenland 0,44 % 

Kärnten 0,41 % 

Niederösterreich 0,40 % 

Oberösterreich 0,36 % 

Salzburg 0,42 % 

Steiermark 0,39 % 

Tirol 0,43 % 

Vorarlberg 0,39 % 

Wien 0,40 % 
 

   

Der Betriebsvorsorge-Beitrag (BV-Beitrag) představuje doplňkové důchodové spoření, je-

hož sazba je 1,53 %. BV-Beitrag rovněž odvádí zaměstnavatel. (Wirtschaftskammern Öster-

reich, 2013) 
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Dále se z hrubých mezd platí ještě místní daň, kterou je povinen platit zaměstnavatel. Sazba 

činí 3 % a platí se z ní například budování místní infrastruktury, opravy chodníků. (Bunde-

sministerium für Finanzen, © 2014) 

4.1.3 Vyměřovací základ 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro sociální pojištění je 395,31 EUR, maximální mě-

síční vyměřovací základ pro sociální pojištění činí 4 530 EUR. Existuje také maximální vy-

měřovací základ, který se využívá pro zvláštní odměny, 13. a 14. platy, ten činí 9 060 EUR 

ročně. (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 2014) 

4.2 Odvody zdravotního pojištění 

Pro účely výpočtu odvodů zdravotního pojištění jsou pracovníci v Rakousku rozděleni do 

několika skupin, dle míry nebezpečí, kterému jsou při své práci vystavováni. Speciální sku-

piny tvoří například zemědělci či horníci. V této práci se zaměřím ale pouze na dvě hlavní 

skupiny a těmi jsou manuální pracovníci (dělníci) a administrativní pracovníci, kteří pracují 

v kancelářích. (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 2013) 

4.2.1 Plátci 

Povinnost úhrady zdravotního pojištění se týká všech osob vykonávajících práci v zaměst-

naneckém poměru, osob účastnících se odborné přípravy, nezaměstnaných osob pobírajících 

dávky v nezaměstnanosti, osob samostatné výdělečně činných a spoustu dalších i menších 

skupin, které jsou povinny si platit zdravotní pojištění. Toto rozdělení vede k téměř úplnému 

pokrytí zdravotní péče v Rakousku. (Evropská komise, 2012) 

4.2.2 Sazby 

V následující tabulce (Tab. 5) si lze všimnout, že se liší sazby pro manuální a administrativní 

pracovníky. Liší se ovšem pouze poměr, v jakém manuální a administrativní pracovník při-

spívá sám na zdravotní pojištění a v jakém zdravotní pojištění hradí jeho zaměstnavatel. 

Výsledná sazba, která se musí zaplatit, je u obou pracovníků stejná – 7,65 %. Zdravotní 

pojištění kryje jak diagnózu onemocnění, tak i léčbu a následnou rehabilitaci. (Muratovic, 

2009) 
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Tab. 5. Sazby zdravotního pojištění v Rakousku (Hauptverband der öster-

reichischen Sozialversicherungsträger, 2014) 

Zdravotní pojištění Sazby zaměstnavatel Sazby zaměstnanec 

Manuální práce 3,70 % 3,95 % 

Administrativní práce 3,83 % 3,82 % 
 

4.2.3 Vyměřovací základ 

Vyměřovací základ u zdravotního pojištění je stejný, jako u sociálního pojištění. Minimální 

měsíční vyměřovací základ je 395,31 EUR, maximální měsíční vyměřovací základ pro zdra-

votní pojištění činí 4 530 EUR. Existuje také maximální vyměřovací základ, který se využívá 

pro zvláštní odměny, 13. a 14. platy, ten činí 9 060 EUR ročně. (Hauptverband der österre-

ichischen Sozialversicherungsträger, 2014) 

Ze 13. a 14. platů se odvádí také jiná výše sociálního a zdravotního pojištění. Pro adminis-

trativního zaměstnance je celkový odvod sociálního a zdravotního pojištění 18,07 %, 

z těchto mimořádných odměn se odvádí částka o jedno procento nižší, pouze 17,07 %. Ke 

změně dochází i na straně zaměstnavatele, i zde se odvádí nižší částka, přesněji se odvod 

sociálního pojištění snižuje o 0,5 %. (Hauptverband der österreichischen Sozialversi-

cherungsträger, 2014) 

4.3 Daň z příjmů fyzických osob 

V Rakousku je zavedeno progresivní zdanění příjmů, což znamená, že čím vyšší mzdu máte, 

tím vyšší daň z příjmů fyzických osob musíte zaplatit.  

4.3.1 Poplatníci 

Daň z příjmů fyzických osob jsou povinny platit fyzické osoby, které jsou považovány za 

daňové rezidenty Rakouska, což znamená, že v Rakousku musí mít trvalé bydliště, nebo se 

tam zdržovat déle než 6 měsíců v roce. (Boeijen-Ostaszewska a Schellekens, 2012, s. 81) 

4.3.2 Předmět daně 

Příjmy se v Rakousku dělí do sedmi kategorií jako příjmy ze zemědělské činnosti a lesního 

hospodářství, příjmy z výkonu odborných a jiných nezávislých služeb, příjmy z obchodu a 
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podnikání (živnostníci), zaměstnanecké příjmy, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmů a li-

cenčních poplatků a ostatní příjmy. Příjem, který nespadá ani do jedné kategorie, je nezda-

nitelný příjem. (Široký, 2013, s. 308)  

4.3.3 Základ daně a sazba daně 

Základem daně je částka všech příjmů snížená o uznatelné výdaje, částky osvobozené od 

daně a ztráty z jednotlivých kategorií příjmů. Vypočtenou daň je poté ještě možné snížit o 

slevu. V Rakousku jsou slevy na dani například pro sezdané poplatníky, pro rodiče samoži-

vitele, slevy na  manžela/manželku bez vlastních příjmů. (Široký, 2013, s. 308) 

V Rakousku také existují základní slevy, které snižují základ daně a dále slevy, které snižují 

již vypočtenou daňovou povinnost. Mezi základní slevy snižující základ daně patří Wer-

bungkosten. Tato sleva se snaží kompenzovat zaměstnanci finance, které investoval do pra-

covních zařízení a nástrojů potřebných pro jeho práci, například počítač, mobilní telefon 

nebo pracovní oblečení. Roční sleva je 132 EUR. Tuto paušální částku si může zaměstnanec 

odečíst, jestliže náklady nevyčíslil v přesné výši. Další sleva, Sonderausgaben, pomáhá sní-

žit základ daně zaměstnancům, kteří si navíc platí různá pojištění, nebo například rekonstru-

ují vlastní bydlení. Podporují se tím tak investice v Rakousku. Základní paušální sleva činí 

60 EUR ročně. Nárok na vyšší slevu získají ti, kteří doloží přesnou částku vynaložených 

výdajů. (Bundesministerium für Finanzen, © 2014) 

Slevy, které snižují daň, jsou základní zaměstnanecká sleva, která činí 54 EUR ročně a poté 

sleva na jízdné. Ta činí 291 EUR za rok a částečně hradí zaměstnanci náklady související 

s cestou z práce a do práce. Tato sleva náleží všem zaměstnancům, nezáleží na tom, jak 

daleko bydlí od místa výkonu své práce. Pro zaměstnance, kteří bydlí daleko od místa vý-

konu své práce, je zde ještě jiná sleva, která jim kompenzuje cestovní náklady (Pendlereuro). 

(Bundesministerium für Finanzen, © 2014) 

Jak již bylo uvedeno, v Rakousku je progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob, jed-

notlivé sazby jsou uvedeny v tabulce (Tab. 6). Neznamená to ale, že ten, kdo má příjem nad 

60 000 EUR ročně, zaplatí z celé částky 50% daň. Výpočet se provádí stejně, jako je to 

například v České republice u solidární daně. Danou sazbou se daní pouze ta část zdanitel-

ného příjmu, která překročí jednotlivé hranice.  
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Tab. 6. Sazby daně z příjmů fyzických osob 

v Rakousku (European Union, 2014) 

Zdanitelný příjem Sazba daně 

do 10 999 EUR 0,00 % 

11 000 EUR – 25 000 EUR 36,50 % 

25 001 EUR – 60 000 EUR 43,20 % 

nad 60 000 EUR 50,00 % 
 

 

Ovšem i v případě sazby daně z příjmů fyzických osob existují výjimky pro mimořádné 

odměny. Zaměstnavatel smí ročně udělit zaměstnanci odměny až do výše 620 EUR bez nut-

nosti zdanění. Částka, která tuto sumu přesáhne, se daní sazbou 6 %. Suma 620 EUR tedy 

působí jako roční sleva na dani pro mimořádné odměny. Nelze si také nevšimnout, jak vý-

razně nižší je daň z příjmů pro tyto odměny. Sociální a zdravotní pojištění placené z těchto 

odměn se v případě zaměstnance snižuje o 1 % a v případě zaměstnavatele o 0,5 %, takže 

odvody se platí sice nižší, než z klasické mzdy, ale rozdíl není tak výrazný. Ovšem daň 

z příjmů je pouze 6 % a to se ještě základ pro tento výpočet snižuje o 620 EUR, pro zaměst-

nance jsou tyto odměny opravdu výhodné. (Wirtschaftskammern Österreich, 2014) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ABC, S. R. O. 

Společnost ABC, s. r. o., zabývající se informačními technologiemi, působí na českém trhu 

již 7 let a sídlí v Jihomoravském kraji. Zpočátku malá společnost se v posledních třech letech 

velmi rozrostla, což dokládá následující tabulka (Tab. 7) s vývojem počtu zaměstnanců v této 

společnosti. (Interní zdroj společnosti) 

Tab. 7. Počet zaměstnanců společnosti ABC, s. r. o. 

(Interní zdroj společnosti) 

Rok 2011 2012 2013 

Počet zaměstnanců 15 21 28 
 

 

Z tabulky (Tab. 7) lze vidět, že od roku 2011 narostl počet zaměstnanců o téměř 54 % a nyní, 

v roce 2014 má společnost 30 zaměstnanců. (Interní zdroj společnosti) 

Jelikož společnost stále roste, tak uvažuje nad otevřením nové pobočky. S růstem počtu za-

městnanců ovšem rostou i osobní náklady společnosti a vzhledem k tomu, že osobní náklady 

v tomto oboru nejsou zanedbatelné, společnost se rozhoduje, jestli zůstat pouze zde v České 

republice, nebo by bylo z hlediska osobních nákladů výhodnější si otevřít pobočku v zahra-

ničí, například ve Slovenské republice, nebo v Rakousku. 

 

Obr. 1. Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech společnosti (Interní zdroj společ-

nosti) 

 

41%

28%
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UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 

 

V předchozím grafu (Obr. 1) můžeme vidět, že podíl osobních nákladů na celkových nákla-

dech společnosti tvoří 41 %, takže pokud by se společnosti podařilo alespoň z části osobní 

náklady snížit, nutno podotknout, že snížit jiným způsobem, než snížením mezd zaměstnan-

cům, představovalo by to pro společnost velkou úsporu.  

Ačkoliv se může zdát, že Rakousko je v porovnání s Českou republikou, nebo Slovenskou 

republikou z hlediska mezd nesrovnatelné a společnost by zaměstnancům v Rakousku mu-

sela dát mnohem vyšší mzdy, tak to není pravda. Pokud pracujete v jednotlivých zemích ve 

větších městech, jako například Brno, Praha, Bratislava či Vídeň, tak v oboru informačních 

technologií jsou mzdy na téměř stejné úrovni. (Interní zdroj společnosti) 

5.1 Zaměření společnosti 

Společnost se zaměřuje na malé a střední podniky, které si nemohou dovolit programové 

vybavení, jaké nabízejí velké společnosti působící v tomto oboru. Společnost ABC, s. r. o. 

proto nabízí těmto podnikům srovnatelné programy za nižší ceny, většinou s menším počtem 

různých funkcí, které jsou pro tyto menší podniky ale zcela dostačující. Většina klasických 

programů je totiž pro tyto podniky nejen drahá, ale také zbytečně složitá a obsahuje spoustu 

funkcí a možností, pro které tyto podniky nemají vůbec využití. Programy od společnosti 

ABC, s. r. o. jsou tím pádem ideální řešení, a jelikož takových menších a středních podniků 

existuje opravdu mnoho, společnost ABC, s. r. o. nemá problémy s hledáním zákazníků a o 

její služby je opravdu zájem. (Interní zdroj společnosti) 

Kromě samotného vývoje software společnost poskytuje svým zákazníkům i servis a také 

nakupuje a prodává svým zákazníkům počítačové vybavení, které je v jednotlivých podni-

cích potřeba. (Interní zdroj společnosti) 

5.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost má opravdu velmi jednoduchou organizační strukturu. Naprostá většina zaměst-

nanců této společnosti jsou programátoři a vývojáři software. Bez nich by samozřejmě tato 

společnost nemohla fungovat a vedení si je dobře vědomo faktu, že najít kvalitní a schopné 

zaměstnance v tomto oboru, kteří jsou schopni sami přemýšlet a vyvinout fungující program, 

je někdy opravdu velmi složité. S nalezením těch správných zaměstnanců měli problémy 

hlavně na počátku fungování společnosti. Nyní se zaměstnanci nejsou vůbec žádné pro-

blémy, a proto se jim snaží dát i odpovídající mzdové ohodnocení, aby si tyto schopné za-

městnance udrželi. (Interní zdroj společnosti) 
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Kromě těchto zaměstnanců zde pracují i dvě asistentky, které jsou pravou rukou vedení spo-

lečnosti. Asistentky řeší veškeré administrativní záležitosti, přijímají telefonáty, připravují 

různé podklady pro porady, během pracovní doby absolvují spoustu pochůzek po úřadech a 

evidují poštu. A poté je zde samozřejmě i vedení společnosti, které udává směr a dlouhodo-

bou strategii celé této neuvěřitelně se rozvíjející společnosti. Společnost má tři jednatele, 

kteří ji řídí. (Interní zdroj společnosti) 
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6 OBECNÁ KOMPARACE ZDANĚNÍ MEZD 

Jako první člověka může napadnout prosté porovnání celkové výšky jednotlivých povinných 

odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatelů v jednotlivých zemích a na zá-

kladě jedné tabulky vyhodnotit celou situaci. V následující tabulce (Tab. 8) na první pohled 

vidíte, že celkové odvody zaměstnavatele jsou jednoznačně nejnižší a tedy i nejvýhodnější 

v Rakousku. Je tam mnohem nižší jak sociální, tak i zdravotní pojištění. Česká a Slovenská 

republika jsou na tom velmi podobně, ačkoliv Slovenská republika má přece jen o 1,2 % 

odvody vyšší. Na základě tohoto způsobu srovnání by se k hrubým mzdám jednoduše při-

četly náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění, tím by se určila celková výše 

osobních nákladů a určilo by se, že pro společnost ABC, s. r. o. by bylo nejvýhodnější umístit 

provozovnu do Rakouska.  

Tab. 8. Výška odvodů zaměstnavatele v procentech 

 Česká republika Slovenská republika Rakousko 

Sociální pojištění 25,00 % 25,20 % 18,00 % 

Zdravotní pojištění 9,00 % 10,00 % 3,83 % 

Celkem 34,00 % 35,20 % 21,83 % 
 

 

Nevýhoda takového postupu spočívá v tom, že výpočet vychází z hrubých mezd, ovšem 

hrubá mzda by neměla být jednotným základem pro vzájemné porovnávání. Pomocí tohoto 

výpočtu, na kterém je založena také většina kalkulaček čistých mezd a osobních nákladů 

dostupných na internetu, získáme v každé z těchto porovnávaných zemí jak jinou výši vý-

sledných osobních nákladů, tak i zcela jinou čistou mzdu zaměstnance. Nehledě na to, že 

v Rakousku jsou kromě povinného sociálního a zdravotního pojištění povinné i další srážky 

z mezd na straně zaměstnavatelů a tím se zvyšuje částka, kterou zaměstnavatelé z hrubých 

mezd zaměstnanců musejí zaplatit.  

A právě z výše zmiňovaných důvodů je lepší tento problém řešit trochu jiným způsobem. 

Abychom získali jednotný základ pro porovnání ve všech zemích z pohledu zaměstnavatele, 

tak budeme raději porovnávat výsledné sumy osobních nákladů a čistých mezd, nikoli hrubé 

mzdy, které jsou pouze základem pro výpočet těchto dvou částek, které nás v podstatě nej-

více zajímají. Jako zaměstnavatele nás totiž nemůže zajímat pouze to, kolik nás zaměstnanec 
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stojí peněz, tedy osobní náklady, ale také i jaká čistá mzda zaměstnanci z těch celkových 

osobních nákladů plyne.  

Na jednotlivá porovnání ve všech třech zemích se podíváme v následujících kapitolách, také 

zde bude popsaný výpočet čisté mzdy v jednotlivých zemích, jelikož v každé ze zemí se 

postup výpočtu čisté mzdy liší, liší se základ daně pro výpočet daňové povinnosti. Při výpo-

čtech budeme vycházet z průměrných osobních nákladů na jednoho zaměstnance ve společ-

nosti ABC, s. r. o. 

6.1 Česká republika 

Průměrné měsíční osobní náklady na jednoho zaměstnance ve společnosti ABC, s. r. o. činí 

81 874 Kč. Z této částky budeme vycházet při výpočtech. (Interní zdroj společnosti) 

Tab. 9. Výpočet čisté mzdy zaměstnance v České re-

publice 

Osobní náklady 81 874 Kč 

Sociální pojištění zaměstnavatel 15 275 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel 5 499 Kč 

Hrubá mzda zaměstnance 61 100 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanec 3 972 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanec 2 750 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 81 800 Kč 

Daň 12 270 Kč 

Základní sleva 2 070 Kč 

Daň po slevě 10 200 Kč 

Čistá mzda 44 178 Kč 

Čistá mzda za rok 530 136 Kč 
 

 

V České republice jako základ daně slouží hrubá mzda zaměstnance, která se ještě musí 

navýšit o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tedy o celkem 34 %. Po-

vinné sociální a zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele se zaokrouh-

luje na celé Kč nahoru. Tento základ daně se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů a teprve z něj se 
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vypočítá 15% daň. Vypočtenou daň můžeme snížit ještě o slevy na dani, v našem případě 

použijeme pouze základní slevu na poplatníka, která činí za měsíc 2 070 Kč.  

Čistou mzdu poté spočítáme jako hrubou mzdu zaměstnance, od které odečteme sociální a 

zdravotní pojištění placené zaměstnancem, celkem 11 % a poté odečteme ještě výslednou 

daňovou povinnost, která nám vyšla po uplatnění slevy. Z výpočtu vidíme, že v průměru ve 

společnosti tvoří čistá mzda téměř 54 % z osobních nákladů. Zaměstnanec dostane jako čis-

tou mzdu 72 % ze své hrubé mzdy. Abychom mohli porovnat výslednou výši čisté mzdy i 

v ostatních zemích, tak je nutný přepočet na eura. V eurech tedy čistá mzda v České repub-

lice činí 1 609,69 EUR. 

Pro lepší představu složení osobních nákladů v České republice se můžeme podívat na ná-

sledující graf (Obr. 2), který zobrazuje průběžnou skladbu jednotlivých složek ročních osob-

ních nákladů postupně v závislosti na tom, jak tyto osobní náklady rostou.  

 

Obr. 2. Složení osobních nákladů v České republice v procentech 

V grafu (Obr. 2) osa x představuje celkové roční osobní náklady, začínající od nuly a osa y 

procentuální složení osobních nákladů. Můžeme vidět, že zpočátku zde není žádná čistá 

mzda, ani daň. Jedná se o ojedinělé případy, kdy lidé pracují na vedlejší úvazky, čili mohou 

mít nižší hrubou mzdu, než je povinná minimální mzda. Někteří takto pracující lidé vydělá-

vají opravdu málo a musí například ještě doplácet na minimální vyměřovací základ na zdra-

votní pojištění, jejich čistá mzda pak ani nemusí dosáhnout kladných hodnot. Proto se osobní 
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náklady v tomto případě skládají pouze z povinných odvodů za zaměstnance a zaměstnava-

tele, případně velmi malé čisté mzdy. 

Poté od hranice minimální měsíční hrubé mzdy do 166 000 Kč osobních nákladů za rok 

můžeme vidět, že je podíl čisté mzdy na osobních nákladech nejvyšší. Jedná se o situaci, kdy 

vypočtená daň před slevou je nižší, nebo rovna základní slevě na poplatníka. Díky této slevě 

se zaměstnanci sníží daň, dokonce až na nulu a díky tomu ze své mzdy zaplatí pouze povinné 

sociální a zdravotní pojištění a žádnou daň a zbyde mu tak vyšší částka k výplatě. Za této 

situace tvoří nejvyšší procentuální podíl na osobních nákladech čistá mzda.  

Od této hranice se procentuální poměr veškerých složek mění v závislosti na výšce slevy na 

dani. Při velmi vysokých mzdách, které již nejsou zahrnuty v tomto grafu, procentuální slo-

žení osobních nákladů ovlivňuje také maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění. 

6.2 Slovenská republika 

Pro výpočet čisté mzdy ve Slovenské republice použijeme kurz ČNB a průměrné měsíční 

osobní náklady na jednoho zaměstnance v Kč převedeme do EUR. 

Tab. 10. Výpočet čisté mzdy zaměstnance ve Slovenské 

republice 

Osobní náklady 2 983,17 EUR 

Sociální pojištění zaměstnavatel 556,01 EUR 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel 220,65 EUR 

Hrubá mzda zaměstnance 2 206,51 EUR 

Sociální pojištění zaměstnanec 207,40 EUR 

Zdravotní pojištění zaměstnanec 88,26 EUR 

Základ daně  1 910,85 EUR 

Nezdanitelná část základu daně 251,91 EUR 

Upravený základ daně 1 658,94 EUR 

Daň 315,19 EUR 

Čistá mzda 1 595,66 EUR 

Čistá mzda za rok 19 147,92 EUR 
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Ačkoliv se na první pohled může zdát, že zdanění mezd ve Slovenské republice je o dost 

vyšší, než v České republice, jelikož v České republice je daň z příjmů fyzických osob 15 % 

a ve Slovenské republice je to 19 %, není to tak úplně pravda. Ve Slovenské republice je 

totiž zcela jiný způsob výpočtu čisté mzdy, než u nás a proto se daň počítá ze zcela jiného 

základu daně. 

Základ daně se ve Slovenské republice vypočte jako hrubá mzda, od které se odečte sociální 

a zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Již zde lze jasně vidět rozdíl mezi těmito dvěma 

zeměmi. V České republice se základ pro výpočet daně z příjmů ještě zvyšuje, konkrétně o 

34 %, aby zaměstnanec musel odvést vyšší daň. Naopak ve Slovenské republice je tomu 

přesně naopak a hrubá mzda zaměstnance se pro výpočet daňové povinnosti snižuje. Základ 

daně lze ještě snížit o nezdanitelnou část základu daně, v našem případě jsme použili zá-

kladní nezdanitelnou část daně na poplatníka. Tato nezdanitelná část základu daně není pro 

všechny stejně vysoká, ale odvíjí se od výšky základu daně. 

Výpočet samotné čisté mzdy se pak provede v podstatě stejně, jako v České republice. 

Z hrubé mzdy zaměstnance se odečte sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem a 

výsledná daňová povinnost. Rozdíl je pouze v tom, že se od vypočtené daně již neodečítá 

sleva na dani, jako je tomu v České republice. Tato sleva již byla odečtena před vypočtením 

daně. Sleva ve Slovenské republice tedy snižuje základ pro výpočet daně, sleva v České 

republice snižuje již vypočtenou daňovou povinnost.  

Abychom porovnali výsledky v obou zemích, ve Slovenské republice nakonec vyšla čistá 

mzda nižší, než v České republice, ale není to ani zdaleka o tolik, kolik by se mohlo na první 

pohled předpokládat. Výsledné mzdy jsou téměř totožné, i zde tvoří čistá mzda podíl na 

osobních nákladech téměř 54 % a zaměstnanec dostane k výplatě zhruba 72 % z jeho hrubé 

mzdy. 

Pomocí výše uvedeného výpočtu je sestrojen graf (Obr. 3) skladby ročních osobních ná-

kladů. Můžeme si všimnout, že začátek je zcela jiný, než v České republice. Vzhledem 

k tomu, že ve Slovenské republice neexistuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní 

pojištění, má průběh tohoto grafu na začátku konstantní procentuální podíl čisté mzdy, na 

rozdíl od České republiky, kde byl nárůst čisté mzdy velmi prudký. Maximální čistá mzda a 

konstantní odvody jsou do částky 5 937 EUR, do této částky se také neplatí žádná daň, jeli-

kož vypočtenou daň pokryje sleva na dani. Od této částky se poté zvyšuje poměr daně, kterou 

je nutné zaplatit, na úkor vyplacené čisté mzdy, která náleží zaměstnanci. Zde lze vidět také 
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určitou progresi, jelikož se zvyšujícími se osobními náklady, tedy také hrubou mzdou za-

městnance, se snižuje nezdanitelná část základu daně. 

 

Obr. 3. Složení osobních nákladů ve Slovenské republice v procentech 

6.3 Rakousko 

Situace v Rakousku je u výpočtu čisté měsíční mzdy trošku složitější, jelikož v Rakousku 

jsou povinné i 13. a 14. platy, což se platí jako mimořádná odměna za dovolenou a Vánoce. 

Tyto mimořádné odměny jsou sice ve stejné výši, jako klasická měsíční hrubá mzda, ovšem 

odvádí se z nich jiná procenta sociálního pojištění, než z klasické hrubé mzdy a také se daní 

jinou sazbou. Z tohoto důvodu bude mít tabulka (Tab. 11) o jeden výpočtový sloupec navíc 

a v tomto sloupci se budou počítat mimořádné odměny a jejich zdanění. Při výpočtu DZ 

příspěvků se použije sazba pro Vídeň. 

Výpočet proběhne tak, že se spočítá čistá mzda za klasických dvanáct měsíců a poté čistá 

mzda za dva měsíce odměn. Tyto dvě výsledné částky sečteme a vydělíme dvanácti. Získáme 

tak měsíční mzdu, čili klasickou mzdu za jeden měsíc, která bude ještě zvýšená o jednu 

dvanáctinu mimořádných odměn. Kdybychom počítali zcela bez těchto odměn, získali by-

chom zkreslený údaj o čisté mzdě, jelikož zaměstnanec by dostal ještě mzdy za další dva 

měsíce navíc, které by v tomto výpočtu nebyly zahrnuty. 
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Jak již bylo uvedeno, tak z mimořádných odměn se odvádí jiná procenta, než z klasické 

měsíční mzdy, proto i osobní náklady společnosti jsou v každém sloupci rozdílné. Celková 

roční suma osobních nákladů ovšem vychází stejně, jako u ostatních dvou zemí. 

Tab. 11. Výpočet čisté mzdy zaměstnance v Rakousku 

Osobní náklady 2558,40 EUR 2548,65 EUR 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel 425,49 EUR 415,74 EUR 

Ostatní povinné odvody 183,80 EUR 183,80 EUR 

Hrubá mzda 1 949,10 EUR 1 949,10 EUR 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec 352,20 EUR 332,71 EUR 

Základ daně za rok 19 162,82 EUR 3 232,78 EUR 

Slevy snižující základ daně za rok 192 EUR 620 EUR 

Základ daně upravený za rok 18 970,82 EUR 2 612,78 EUR 

Daň za rok 2 909,35 EUR 156,76 EUR 

Slevy na dani za rok 345 EUR - 

Daň po slevách za měsíc 213,70 EUR 78,38 EUR 

Čistá mzda za měsíc 1 383,21 EUR 1 538,01 EUR 

Průměrná čistá mzda za měsíc 1 639,54 EUR - 

Čistá mzda za rok 19 674,49 EUR - 
 

  

Ve druhém sloupci tabulky je výpočet klasické mzdy a ve třetím sloupci tabulky je výpočet 

mimořádných odměn.  

Jak již bylo uvedeno, v Rakousku kromě povinného sociálního a zdravotního pojištění musí 

zaměstnavatel platit z mezd svých zaměstnanců také další příspěvky, které se sice neřadí do 

sociálního či zdravotního pojištění, ale jsou také povinné pro všechny zaměstnavatele. 

K čemu tyto příspěvky slouží, bylo vypsáno již v teoretické části této práce.  

Základem daně, který si v tomto výpočtu vyčíslíme za rok je, stejně jako ve Slovenské re-

publice, hrubá mzda, která se sníží o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Od tohoto 

ročního základu daně se odečtou roční slevy snižující základ daně a získáme upravený základ 

daně po slevách. Teprve z tohoto upraveného základu daně se bude počítat daň, která se ještě 

sníží o slevy na dani. Teprve nyní se opět můžeme vrátit do měsíčního výpočtu a čistou mzdu 
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získáme tak, že od měsíční hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění hrazené za-

městnancem a výslednou měsíční daň.  

Nyní zde máme dvě čisté měsíční mzdy, které si vyčíslíme ročně a abychom získali průměr-

nou měsíční mzdu, která bude obsahovat i poměrnou část odměn, musíme roční čistou mzdu 

vydělit dvanácti. 

Z výpočtů jasně vidíme, že kdybychom počítali v Rakousku bez odměn, čistá mzda by vyšla 

jako nejnižší ze všech třech zemí. Jelikož tyto odměny rozhodně nejsou zanedbatelné, tak 

nám zvednou průměrnou čistou mzdu o tolik, že v Rakousku vyjde nakonec jako nejvyšší. 

A opět se podíváme i vyjádření v grafu (Obr. 4). Zde je díky minimálním vyměřovacím 

základům začátek opět stejný, jako byl v České republice. Hodně dlouho tvoří daň osobní 

náklady pouze z minimální části, je to proto, že v Rakousku dost vysoká hranice pro nulovou 

daň. Největší poměr čisté mzdy začíná na 7 260 EUR osobních nákladů ročně a končí u 

22 600 EUR ročně, což je hranice pro nulovou daň z příjmů fyzických osob. Od této částky 

se poměr čisté mzdy na osobních nákladech společnosti pouze snižuje. Poměr daňové po-

vinnosti v osobních nákladech se zvyšuje o značnou část, je to zapříčiněno progresivním 

zdaněním, jelikož čím vyšší roční mzdu máme, tím vyšší je u něj zdanění.  

 

Obr. 4. Složení osobních nákladů v Rakousku v procentech 
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6.4 Celkové srovnání 

Tento souhrnný graf (Obr. 5) zobrazuje, kolik procent tvoří čistá mzda na osobních nákla-

dech v závislosti na jejich růstu ve všech třech srovnávaných zemích.  

 

Obr. 5. Srovnání podílu čisté mzdy na osobních nákladech 

Vidíme, že Slovensko je z tohoto pohledu nejvýhodnější, pouze ale u podprůměrných mezd. 

Mnohem lépe je na tom Česká republika a Rakousko, které se navzájem střídají. Okolo 6 000 

EUR je výhodnější Česká republika, podíl čisté mzdy na osobních nákladech tvoří až 66 %. 

Od této hranice je nejvýhodnější Rakousko, ovšem pouze do doby, kdy jsou roční osobní 

náklady a tedy i hrubá mzda příliš vysoké. V ten okamžik se začíná projevovat progresivní 

zdanění, vysoké odvody za zaměstnance v Rakousku a výhodnější se ukazuje být opět Česká 

republika. V České republice je sice zavedena solidární daň pro vysoké příjmy obyvatel, 

rozdíl mezi sazbami ovšem není až tak vysoký, jako v Rakousku, kde nejvyšší sazba daně 

z příjmů fyzických osob činí až 50 %. Pro opravdu velmi nadstandardní příjmy je nejvýhod-

nější Česká republika, pro průměrné a lehce nadprůměrné příjmy zase Rakousko. 
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7 KOMPARACE PRO SPOLEČNOST ABC, S. R. O. 

V předchozí kapitole jsme si na průměrné mzdě a průměrných osobních nákladech ukázali 

základní rozdíly v systémech zdanění mezd v jednotlivých zemích, také jsme si popsali způ-

sob výpočtu čistých mezd a na grafech ukázali, z kolika procent se v jednotlivých zemích 

skládají osobní náklady v různé výši z čisté mzdy, odvodů a daně. V této kapitole bude 

provedena komparace systému zdanění mezd přímo pro společnost ABC, s. r. o. 

Společnost se rozhoduje, do které z těchto tří zemí by bylo nejvýhodnější umístit provo-

zovnu, ovšem za předpokladu, že výsledné čisté mzdy zaměstnanců budou na stejné úrovni, 

jako byly doteď. Společnost chce pro své budoucí zaměstnance udržet určitou úroveň čistých 

mezd a zároveň by ráda alespoň o nějaké procento snížila osobní náklady, které bude muset 

platit.  

Ve společnosti ABC, s. r. o. pracují zaměstnanci na třech mzdových úrovních – asistentka, 

programátoři a vývojáři a vedení společnosti. Pro všechny tyto mzdové úrovně si v každé 

zemi spočítáme, jaká bude zaměstnanci vycházet čistá mzda a jaké z toho poplynou společ-

nosti osobní náklady.  

7.1 První úroveň mezd 

Pro všechny tři úrovně mezd ve všech zemích kvůli srovnatelnosti budeme počítat v eurech. 

Asistentka bude dostávat nejnižší mzdu, která činí 650 EUR za měsíc čistého.  

Z grafu (Obr. 6) jasně vidíme, že nejnižší jsou náklady pro zaměstnavatele v Rakousku. 

V Rakousku je také docela vysoká hranice, do které se neplatí daň z příjmů, což jde v grafu 

také velmi dobře vidět. Jelikož se tato mzda nachází těsně nad touto hranicí, která činí  

11 000 EUR za rok a daň se platí pouze z částky, která tuto hranici převyšuje, je výsledná 

daň, kterou zaplatí zaměstnanec pouze 3 EUR.  

V Rakousku i v České republice jsou při této mzdové úrovni osobní náklady téměř stejné, 

ve Slovenské republice jsou ale vyšší odvody, které platí zaměstnanec. Odvodů zaměstnance 

je důležité si všimnout i v Rakousku, kde jsou jasně nejvyšší. Jde vidět, že nízké odvody 

zaměstnavatelů jsou v Rakousku na úkor toho, co si musí zaměstnanec ze mzdy zaplatit sám. 
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Obr. 6. Srovnání mezd pro mzdu asistentky 

7.2 Druhá úroveň mezd 

Programátoři a vývojáři podnikového software dostávají čistou mzdu 1 600 EUR. 

Můžeme vidět, že na této mzdové úrovni v Rakousku už pomalu roste daň, ačkoliv je stále 

nejnižší ze všech srovnávaných zemí. Naopak výraznější rozdíl v daňové povinnosti je nyní 

mezi Českou a Slovenskou republikou. V Rakousku se o značnou část zvyšují odvody za 

zaměstnance, ty jsou naopak v České republice nejnižší. Co nás ale zajímá více, jsou odvody 

za zaměstnavatele, které jsou opět v Rakousku nejnižší. 

Ačkoliv to může vypadat, že pro zaměstnavatele je Rakousko velmi výhodné, jelikož jsou 

tam odvody nejnižší, ale naopak zaměstnanec je povinen platit odvody o to vyšší, je nutné 

připomenout, že i přes tato fakta zaměstnanec platí nejnižší daň a přitom dostává stejnou 

čistou mzdu, jako zaměstnanec v České nebo Slovenské republice. 

Podstatné je také to, že ve společnosti ABC, s. r. o. je nejvíce zaměstnanců právě v této 

mzdové úrovni a i v budoucí zahraniční pobočce by tomu tak bylo. Proto je důležité, že 

největší úspora v nákladech na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele je právě zde. 

AT: 1043 € CZ: 1117 € SK: 1137 €
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Čistá mzda 650 € 650 € 650 €

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

 

Obr. 7. Srovnání mezd pro mzdu programátora / vývojáře 

7.3 Třetí úroveň mezd 

A třetí, nejvyšší úroveň mzdového ohodnocení má přirozeně vedení podniku, činí celkem 

2 300 EUR měsíčně. 

Při takto vysoké mzdě se v Rakousku jednoznačně projevuje progresivní zdanění, jelikož při 

této mzdové úrovni se již dostáváme do třetí kategorie zdanitelných příjmů, které se daní 

sazbou 43,20 %. U dvou předchozích grafů byla v Rakousku vždy daňová povinnost mno-

hem nižší, než v ostatních dvou zemích, zde je jasně vidět, že se Rakousko dostává na jejich 

úroveň. Dokonce i odvody za právnickou osobu se v tomto případě téměř rovnají, ačkoliv 

v Rakousku jsou stále nejnižší. Velmi vysoké jsou na druhou stranu v Rakousku odvody za 

zaměstnance, téměř dvakrát vyšší, než v České republice. Jako nejméně výhodná se nám 

z hlediska odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele opět jeví Slovenská 

republika, kde jsou tyto odvody nejvyšší na všech třech úrovních mezd. 

Nejvyšší jsou ovšem při této mzdové úrovni celkové osobní náklady v Rakousku, nejvýhod-

něji nyní vychází pro společnost Česká republika. Ale jak již bylo uvedeno výše, společnost 

zaměstnává pouze malý počet vedoucích pracovníků, kteří mají tuto mzdu, a vysoké osobní 

náklady na této mzdové úrovni vyrovná vyšší počet zaměstnanců ve druhé mzdové úrovni, 

kde je úspora osobních nákladů značná. 

AT: 2890 € CZ: 2964 € SK: 2992 €

Daň 208 € 369 € 316 €

Odvody zaměstnanec 395 € 243 € 296 €

Odvody zaměstnavatel 687 € 752 € 779 €

Čistá mzda 1 600 € 1 600 € 1 600 €
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Obr. 8. Srovnání mezd pro mzdu vedení 
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8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

V této poslední kapitole si vyhodnotíme výsledky veškerých výpočtů a grafů v této práci a 

na základě nich doporučíme společnosti ABC, s. r. o., ve které zemi si má zřídit pobočku, 

aby to pro ni z hlediska výšky osobních nákladů bylo nejvýhodnější, a také doporučíme 

zaměstnancům, ve které zemi a při jaké výšce mzdy je pro ně nejvýhodnější pracovat, aby 

získali co nejvyšší možnou čistou mzdu.  

8.1 Doporučení pro společnost ABC, s. r. o. 

Cílem této práce bylo srovnat systém zdanění mezd v České republice, Slovenské republice 

a Rakousku a doporučit společnosti ABC, s. r. o., jestli rozšířit své působí pouze v České 

republice a zřídit zde novou pobočku, nebo by bylo z hlediska úspory osobních nákladů 

vhodnější zřídit pobočku buď ve Slovenské republice, nebo v Rakousku. Jak již bylo uve-

deno, společnost chce zachovat úroveň čistých mezd svých zaměstnanců i v zahraničí, takže 

úspory by mělo být dosaženo pouze snížením nákladů na povinné odvody.  

V předchozí kapitole byl proveden propočet osobních nákladů v jednotlivých zemích vychá-

zející ze stejné čisté mzdy, propočty byly uvedeny pro každou ze mzdových úrovní společ-

nosti. Z těchto výpočtů nám jednoznačně vyšlo, že nejvýhodnější z hlediska výšky osobních 

nákladů je pro společnost Rakousko, poté Česká republika a jako nejméně výhodná země se 

z toho pohledu stala Slovenská republika, která měla odvody za zaměstnavatele vždy jasně 

nejvyšší. 

V nové pobočce v Rakousku by pracovalo celkem 10 zaměstnanců, z toho jeden vedoucí 

pracovník, jedna asistentka a osm programátorů / vývojářů. V následující tabulce (Tab. 12) 

si ukážeme, jaká bude úspora osobních nákladů pro toto personální obsazení nové pobočky, 

pokud se společnost rozhodně umístit pobočku do Rakouska, místo toho, aby vybudovala 

novou pobočku v České republice. Slovenská republika v této závěrečné srovnávací tabulce 

není uvedena, jelikož na základě předcházejících výpočtů a grafů je vidět, že ve Slovenské 

republice jsou pro tuto společnost nejméně výhodné podmínky a ve dvou ze tří mzdových 

úrovní jsou ve Slovenské republice nejvyšší osobní náklady. Co se třetí mzdové úrovně týče, 

tam nejvýhodněji vychází Česká republika, takže společnost se bude rozhodovat pouze mezi 

Českou republikou a Rakouskem, v žádném případě by na základě těchto výpočtů neuvažo-

vala o pobočce ve Slovenské republice. 
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Tab. 12. Srovnání celkových měsíčních osobních nákladů pro novou 

pobočku 

Pracovní pozice Česká republika Rakousko 

Vedoucí pracovník 4 326 EUR 4 595 EUR 

Asistentka 1 117 EUR 1 043 EUR 

Programátoři / vývojáři 23 712 EUR 23 120 EUR 

Celkem 29 155 EUR 28 758 EUR 
 

 

Můžeme vidět, že pro dané složení pracovníků je měsíční úspora téměř 400 EUR, pokud by 

pobočka byla v Rakousku. Není to sice vysoká suma, ale je to pouze měsíční suma a při 

hodně nízkém počtu zaměstnanců. Při přepočtu na české koruny činí úspora téměř  

131 000 Kč za rok. Navíc této úspory se dosáhne i přesto, že čisté mzdy zaměstnanců zůsta-

nou stejné. 

Pobočka v Rakousku, o které se uvažuje, ovšem neznamená pro společnost ABC, s. r. o. 

pouze šanci ušetřit. Samozřejmě, že ušetřené peníze na osobních nákladech nejsou jediným 

lákadlem a společnost si uvědomuje, že pro zřízení pobočky v zahraničí je nutná nějaká 

počáteční finanční investice. Bude potřeba kromě výdajů na mzdy uhradit také náklady na 

nové prostory a vybavení, to by bylo ovšem potřeba i v případě, pokud by se rozhodli zřídit 

pobočku v České republice. 

V Rakousku se totiž také jedná o velikou příležitost pro tuto společnost, která se může pro-

sadit na novém trhu, na zahraničním trhu. Také si samozřejmě může získat nové zákazníky 

a nové zkušenosti a pod tlakem nové konkurence se zlepšovat. Pro takovouto mladou a am-

biciózní společnost je velkou výzvou zřídit si pobočku v zahraničí.  

8.2 Doporučení pro zaměstnance 

Pokud se na to podíváme pouze z pohledu zaměstnance a výšky jeho čisté mzdy, kterou 

dostane, tak i zde platí, že Slovenská republika nevychází výhodně, avšak oproti České re-

publice to není nějak výrazný rozdíl. Při nízkých mzdách vychází nejvýhodněji Česká re-

publika. Pokud se přesuneme do rozmezí průměrné až lehce nadprůměrné mzdy, tak opravdu 

velmi výrazný rozdíl můžeme vidět v Rakousku, kde je podíl čisté mzdy na osobních nákla-

dech suverénně nejvyšší. Pokud má někdo ale vysoce nadprůměrné příjmy, opět je výhodné 

vrátit se zpět do České republiky, jelikož v Rakousku jsou pro nadprůměrné příjmy opravdu 
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vysoké sazby daně z příjmů fyzických osob, které dosahují sazby až 50 %. V České a Slo-

venské republice je pro vyšší příjmy také vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, ovšem 

tato zvýšená sazba činí v České republice pouze 22 % a ve Slovenské republice 25 %, což 

je o polovinu méně, než v Rakousku.  

Česká republika je ještě výhodnější oproti Slovenské republice také díky tomu, že slevy na 

dani jsou zde konstantní pro všechny výšky příjmů, to samé platí i v Rakousku. Ve Slovenské 

republice se ovšem už i základní sleva na poplatníka spolu s vysokými příjmy snižuje. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo získat přehled ohledně systémů zdanění mezd v České republice, Slo-

venské republice a Rakousku. Na základě tohoto zjištění poté doporučit dané společnosti, 

která země je pro ni z hlediska výšky osobních nákladů nejvýhodnější a ve které by si měla 

zřídit pobočku.  

Teoretická část obsahuje základní charakteristiky systému zdanění mezd v jednotlivých ze-

mích. Podrobně jsou tam popsány jednotlivé povinné odvody zdravotního a sociálního po-

jištění, také jednotlivé složky sociálního pojištění, které má každá země naprosto jiné. Jak 

jsme viděli, v každé z této zemí jsou jiné výšky jednotlivých odvodů a tyto odvody jsou také 

používány pro různé účely. V České republice se ze sociálního pojištění přispívá pouze na 

důchodové pojištění, nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. V dalších 

dvou zemích existují také příspěvky na úrazové pojištění, přispívá se do garančního fondu, 

fondu bydlení a několik dalších. V Rakousku navíc zaměstnavatel ze mzdy svých zaměst-

nanců nemusí srážet pouze povinné sociální a zdravotní pojištění, ale také několik dalších 

příspěvků, které pod tyto odvody nespadají, ale jsou pro všechny zaměstnavatele povinné. 

V teoretické části práce byla rozebrána i daň z příjmů fyzických osob a její sazby v jednot-

livých zemích. V této oblasti jsou velké rozdíly především v Rakousku, oproti České a Slo-

venské republice. V Rakousku existuje totiž do určité hranice ročního příjmu i nulová daň, 

která se postupně dle výšky příjmů zvyšuje. Existují tam celkem 4 úrovně daně z příjmů 

fyzických osob a ta nejvyšší činí až 50 %. Oproti tomu ve Slovenské a České republice jsou 

zavedeny pouze dvě úrovně daně z příjmů fyzických osob a lidé s nadprůměrnými příjmy 

zaplatí nejvýše 25 % ze základu daně. 

V praktické části jsem se věnovala nejdříve obecnému výpočtu čisté mzdy, jelikož tento 

systém se v jednotlivých zemích hodně liší. Na výpočtech jsou právě tyto rozdíly hodně 

patrné, hlavně rozdílné základy pro výpočet daně a systém uplatňování slev. Pro zaměst-

nance vychází nejvýhodnější z hlediska míry zdanění mezd buď Česká republika, nebo Ra-

kousko, v závislosti na výšce příjmů. Pro nízké příjmy a poté zase velmi vysoké příjmy je 

nejvýhodnější Česká republika, není zde totiž tak vysoké zdanění těchto nadprůměrných pří-

jmů. Pro průměrné a lehce nadprůměrné příjmy je nejvýhodnější pro zaměstnance pracovat 

v Rakousku. 

Ve druhé části praktické části práce jsem již provedla komparaci zdanění mezd přímo pro 

společnost ABC, s. r. o. Komparace musela být samozřejmě provedena pro všechny mzdové 
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úrovně v této společnosti, jelikož v jednotlivých zemích se výše celkových osobních nákladů 

mění v závislosti na výšce příjmů zaměstnanců. Podmínkou společnosti bylo, že se zachová 

stejná výška čistých mezd zaměstnanců, jako je nyní a proto výpočty vycházely z této částky. 

Z této komparace vyšel výsledek, že pro společnost by bylo nejvýhodnější zřídit provozovnu 

z hlediska výšky osobních nákladů v Rakousku.  

Hlavní přínos této práce spočívá v tom, že poskytuje souhrnný přehled dané problematiky a 

zahrnuje veškeré povinné srážky z mezd a základní slevy v jednotlivých zemích, včetně po-

stupů výpočtů čistých mezd. V dostupné literatuře zabývající se touto problematikou se ně-

kdy nacházejí nepřesnosti a neúplné údaje a proto pokud má někdo zájem o ucelené infor-

mace, je nutné je dohledávat navíc ještě v zahraničních zdrojích.  
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