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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňových soustav Ĉeské a Slovenské republi-

ky s hlavním důrazem na daň z příjmů fyzických osob, konkrétně na příjmy z podnikání  

a z jiné samostatné výděleĉné ĉinnosti. Práce je rozdělena na dvě ĉásti, na teoretickou  

a praktickou. V první ĉásti jsou zpracované teoretické poznatky z oblasti daní a jednotli-

vých daňových soustav. Praktická ĉást obsahuje vyhodnocení údajů získaných z analýzy 

daňových zákonů a z jejich porovnání. Následně je analyzováno daňové zatíţení poplatní-

ka působícího v Ĉesku z pohledu daňové soustavy Ĉeské i Slovenské republiky. Nakonec 

jsou uvedeny moţnosti optimalizace daňové povinnosti poplatníka. 

 

Klíĉová slova: daňová soustava, přímé daně, nepřímé daně, daň z příjmů fyzických osob, 

předmět daně, základ daně, Ĉeská republika   

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis is focused on the comparison of the tax systems in Czech Republic 

and Slovakia with an emphasis on the personal income tax, namely income from business 

and other self-employment. The work is divided into two parts, theoretical and practi-

cal.The first part deals with the theoretical knowledge of taxes and individual tax systems.  

The practical part contains the analysis of data obtained from the analysis of tax laws  

and their comparison. Then we analyzed the tax burden on the taxpayer operating in the 

Czech Republic form the perspective of the tax system of the Czech Republic and simulta-

neously of Slovakia. At the end are suggested the possibilities of the optimalization of the 

tax liability of the taxpayer. 

 

Keywords: tax system, direct taxes, indirect taxes, personal entity income tax, object of the 

tax, tax base, Czech Republic 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je, jak jiţ sám název napovídá, porovnání daňových soustav 

Ĉeské republiky a Slovenska v kontextu daňového zatíţení rezidenta ĈR. Hlavní důraz je 

kladen na daň z příjmů fyzických osob, konkrétně na příjmy z podnikání a z jiné samostat-

né výděleĉné ĉinnosti.  Hlavním cílem této práce je srovnat tyto dvě daňové soustavy  

a navrhnout moţnosti optimalizace pro rezidenta ĈR. 

Daně provází ĉlověka jiţ od poĉátku jeho existence. Jsou tématem, se kterým se nelze ne-

potýkat v kaţdodenním ţivotě. S trochou nadsázky bych mohla zaĉít notoricky známým 

rĉením o jediných dvou ţivotních jistotách, kterými je smrt a právě vzpomínané daně. Ten-

to výrok není tak daleko od pravdy, neboť daně jsou nejdůleţitějším příjmem státu  

a subjekty se jim mohou vyhnout jen v omezených případech. 

Problematice daní se věnuje celá řada různých publikací a odborných i méně odborných 

ĉlánků. Nejĉastěji se zabývají moţnostmi, jak se daním vyhnout nebo je minimalizovat. 

Kaţdý jedinec má na tohle téma svůj vlastní názor, který ĉasto závisí na politické přísluš-

nosti. Pro ĉetnost a různorodost názorů a návrhů je tohle téma velmi rozsáhlé a také zají-

mavé, a proto jsem se rozhodla, ţe se jím budu zabývat ve své bakalářské práci.  

Při diskuzi o daňovém systému a tvorbě názoru na něj je důleţité jej srovnávat s jinými 

státy, protoţe kaţdá země má svůj daňový systém a vţdy je moţné vyuţít výborně fungují-

cí mechanismy z těchto soustav a vyvarovat se těch, které neplní svou funkci. Je důleţité, 

aby daňová politika podporovala celkový ekonomický růst daného státu. 

Daňové systémy prochází neustálými změnami. Ty vstupují v platnost nejen na zaĉátku 

nového roku, ale ĉasto i v jeho průběhu. Udrţet krok se všemi změnami bývá pro laiky 

poměrně dost obtíţné. I daňoví odborníci musí ĉasto pro správný výklad daňových zákonů 

vynaloţit nemalé úsilí. Aby mohli skuteĉně profesionálně provádět svoji práci, musí projít 

řadou odborných školení a konzultací, coţ pro ně představuje také vynaloţení nemalých 

finanĉních prostředků. Proto se má práce zabývá optimalizací daňové povinnosti fyzické 

osoby – drobného podnikatele. Tito podnikatelé se většinou otázkou své daňové povinnosti 

buď nezabývají vůbec, nebo zabývají, ale aţ úplně naposled. Proto jsem pro jednoho kon-

krétního podnikatele, který podniká na základě ţivnostenského oprávnění, vypracovala 

několik moţností optimalizace, které mu třeba v některém příštím zdaňovacím období po-

mohou sníţit daňovou povinnost.  
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Práce je rozdělena na dvě ĉásti, na teoretickou a praktickou. 

V první ĉásti mé práce bude provedena rešerše literárních pramenů a zpracována teoretická 

východiska týkající se daňové politiky obecně. Následně budou podrobně popsány daňové 

soustavy Ĉeské a Slovenské republiky s důrazem na jednotlivé druhy daní, vĉetně změn 

platných od ledna 2014. 

Na základě získaných teoretických znalostí bude provedeno ve druhé ĉásti srovnání těchto 

dvou daňových soustav. Nejprve budou srovnány daňové systémy obecně, z hlediska da-

ňových zákonů s podrobným popisem rozdílů mezi nimi. Poté bude podrobně zanalyzován 

souĉasný stav daňového zatíţení pana „X“. Práce se postupně zaměří na jednotlivé druhy 

daní, které je podnikatel povinen odvádět, tedy na daň z příjmu fyzické osoby, daň 

z přidané hodnoty a silniĉní daň. Největší pozornost bude věnována dani z příjmů fyzic-

kých osob, srovnávána bude hlavně problematika potřebná pro vyplnění daňových přizná-

ní. Analýza je zpracovaná jak podle zákona Ĉeské republiky, tak podle slovenské legislati-

vy za rok 2013. Cílem je urĉit, zda by bylo pro zkoumaného podnikatele se sídlem na úze-

mí Ĉeské republiky výhodné z pohledu daňové optimalizace změnit sídlo firmy anebo ote-

vřít si poboĉku na Slovensku. Závěrem budou shrnuty poznatky z analýz a vyslovený ko-

neĉný závěr. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DANĚ A JEJÍ KONSTRUKCE 

1.1 Charakteristika daně 

Daň je definována jako povinná, nenávratná platba do veřejného rozpoĉtu. Je platbou neú-

ĉelovou, neekvivalentního charakteru, s přesně urĉenou výší sazby. Daň se buď pravidelně 

opakuje v ĉasových intervalech, nebo se platí jen za urĉitých okolností. Je vybírána na zá-

kladě zákona. Zákonem jsou vymezeny náleţitosti daňově právního vztahu. Daňově právní 

vztah musí obsahovat tyto náleţitosti: subjekt daně, objekt daně, základ daně, sazbu daně.  

Z ekonomického hlediska patří mezi daně i cla, neboť se jedná o povinnou neúĉelovou 

platbu do státního rozpoĉtu, placenou při přechodu zboţí nebo sluţby přes státní hranici.  

Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru. 

(Kubátová, 2010, s. 15-16; Vanĉurová a Boněk, 2011, s. 13-14; Vanĉurová a Láchová, 

2012, s. 9) 

1.2 Funkce daní 

Mezi základní funkce řadíme: 

o fiskální – historicky nejstarší a zároveň nejdůleţitější funkce, jedná se o získávání 

finanĉních prostředků do veřejných rozpoĉtů 

o alokační – uplatňuje se při neefektivnosti trhu v alokaci zdrojů, vkládá prostředky 

tam, kam jich trh zabezpeĉil málo, nebo naopak odjímá prostředky z oblastí, kde 

jich je příliš mnoho 

o redistribuční – vyuţívá se ke zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů 

tím, ţe přesunují ĉást důchodů a bohatství směrem od bohatších jedinců k chudším 

o stabilizační – zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice (Kubátová, 2010, s. 19; 

Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 11-12) 

1.3 Základní pojmy 

Je nutné vymezit si základní pojmy, jako je daňový subjekt, daňová povinnost, předmět 

daně, základ daně, správa daní nebo daňový systém. (Mikesková, 2006, s. 10) 
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1.3.1 Daňový subjekt 

Subjektem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je povinná daň platit. Daňové sub-

jekty nejĉastěji dělíme na poplatníky a plátce daně. 

Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, z jejíţ peněz je daň placena. Plátce je ta fyzická 

nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Poplatník  

a plátce mohou být v některých případech jedna osoba. (Vanĉurová, Láchová, 2012, s. 14-

15) 

1.3.2 Daňová povinnost 

Daňová povinnost je zejména povinnost daňového subjektu spoĉítat si, přiznat a uhradit 

daň. Za vznik daňové povinnosti je povaţován okamţik, kdy nastaly skuteĉnosti, které jsou 

podle zákona předmětem daně. (Mikesková, 2006, s. 10) 

1.3.3 Předmět daně 

Předmětem daně je zákonem vymezená veliĉina (majetek, důchod, spotřeba výrobků  

a sluţeb), na jejímţ základě je moţné poplatníkovi stanovit daňovou povinnost. (Mikesko-

vá, 2006, s. 10) 

1.3.4 Základ daně 

Základ daně je hotové vyjádření předmětu daně v peněţní nebo měřitelných jednotkách, 

z něhoţ se daň vyměří. Daňový základ se vymezuje věcně i ĉasově. Ĉasově znamená sta-

novením zdaňovacího období. (Mikesková, 2006, s. 10) 

1.3.5 Správa daní 

Pod tímto pojmem rozumíme postup, jehoţ cílem je správné stanovení a zajištění daně  

a zabezpeĉení její úhrady. Mezi postupy při správě daní patří vyhledávání jednotlivých 

daňových subjektů, vyměření daně, přijímání plateb daní, jejich vymáhání v případě, kdy 

vyměřené daně nejsou daňovým subjektem uhrazeny dobrovolně. Jádrem správy daní je 

daňové řízení, v němţ se rozhoduje o výši daně jednotlivých subjektů, za kaţdé zdaňovací 

období a o tom, jak budou tyto daně uhrazeny. Správu daní vykonává správce daně, který 

je orgánem veřejné správy. (Vanĉurová a Boněk, 2011, s. 18-20) 
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1.3.6 Daňový systém 

Daňová soustava představuje souhrn všech daní, které se v daném státě vybírají. Pomocí 

daňové soustavy stát získává většinu finanĉních prostředků, které tvoří příjmovou ĉást roz-

poĉtu státu. Daňový systém je v kaţdé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé 

země se mohou v daních výrazně lišit. Daňová soustava urĉitého státu vţdy odráţí kon-

krétní ekonomické podmínky a ne náhodou patří daňové zákony ve všech zemích světa 

mezi zákony nejĉastěji novelizované. (Mikesková, 2006, s. 12; Vanĉurová, 2011, s. 15) 
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2 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákonodárnou moc v Ĉeské republice představuje dvoukomorový parlament, tedy Posla-

necká sněmovna s 200 poslanci a Senát s 81 senátory. Hlavou státu je od roku 2013 prezi-

dent Miloš Zeman. Územní republiky se ĉlení na 14 vyšších samosprávných celků neboli 

krajů. Ĉeská republika se stala ĉlenem EU v roce 2004.  

Vznik daňové soustavy Ĉeské republiky je datován na 1. ledna 1993 po rozdělení Ĉesko-

slovenska. Jejím úkolem bylo sladit se s trţním mechanismem, spravedlivě rozdělit prvotní 

příjmy a maximálně zjednodušit systém daní. Při navrhování svého daňového systému se 

Ĉeská republika snaţila dosáhnout urĉité rovnováhy mezi přímými a nepřímými daněmi. 

V následující kapitole je popsána soustava daní na území Ĉeské republiky. Tvoří ji daně 

z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniĉní, daň z přidané 

hodnoty a spotřební daně vĉetně energetických daní. Schéma daňového systému ĈR v roce 

2014 je zobrazeno v následujícím obrázku (Obr. 1). 

Mezi odvody daňového charakteru můţeme dále zařadit sociální pojištění, zdravotní pojiš-

tění a místní poplatky. (Repaský, 2010, s. 37; Šević, 2008, s. 144; Široký, 2013, s. 220) 

Obr. 1 Schéma daňového systému ČR v r. 2014 (Marková, 2014) 

2.1 Přímé daně 

Přímé daně jsou adresné a zjišťované z předmětu daně daňového poplatníka. Jsou nástro-

jem daňové spravedlnosti. Jak je vidět na následujícím obrázku (Obr. 2), přímé daně se 

skládají ze dvou skupin daní. První skupinou jsou daně důchodové, druhou daně majetko-

vé. Do daní důchodových patří daň z příjmů fyzických a právnických osob. Do daní majet-
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kových řadíme daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniĉní. (Šević, 

2008, s. 144; Široký, 2008, s. 49) 

 

Obr. 2 Přímé daně (Marková, 2014) 

2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob, oznaĉovaná také jako osobní důchodová daň, je nedílnou 

souĉástí kaţdého novodobého daňového systému. Její konstrukce je relativně sloţitá, ne-

boť jsou na ni kladeny nejvyšší poţadavky. Jejím úkolem je zohledňování sociálního po-

stavení poplatníků, a tím umoţnění přerozdělení důchodu od osob s vyššími příjmy 

k osobám s příjmy niţšími. V našem daňovém systému je známa jako daň z příjmů fyzic-

kých osob. (Široký, 2013, s. 222; Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 50-51) 

2.1.1.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy peněţní nebo dosaţené směnou ply-

noucí ze závislé ĉinnosti (§ 6), ze samostatné ĉinnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), 

z nájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10).  

Předmětem daně naopak nejsou příjmy nabyté děděním nebo přijaté úvěry a zápůjĉky, me-

zi osvobozené příjmy patří zejména sociální příjmy a transfery, náhrady škody a pojistná 

plnění. (Marková, 2014, s. 9; Široký, 2013, s. 222) 

2.1.1.2 Poplatníci daně 

Je důleţité definovat, kdo je povaţován zákonem o dani z příjmů za poplatníka daně. Jedná 

se o fyzické osoby, které se dělí na daňové rezidenty ĈR a daňové nerezidenty. 
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Daňová povinnost fyzických osob s bydlištěm na území Ĉeské republiky, nebo osob se zde 

obvykle zdrţujících, se vztahuje na příjmy plynoucí z Ĉeské republiky, tak na příjmy za-

hraniĉní. Zdrţovat se znamená pobývat na území Ĉeské republiky souvisle nebo v několika 

obdobích aspoň 183 dní v příslušném kalendářním roce. Poplatníci bez bydliště na území 

Ĉeské republiky, kteří se zde nezdrţují, příp. stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, mají 

daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ĈR. Poplat-

níci, kteří se však v ĈR zdrţují pouze za úĉelem studia ĉi léĉení, mají také odvádět daň 

z příjmů ze zdrojů na území Ĉeské republiky. (Marková, 2014, s. 9) 

2.1.1.3 Základ daně a výpočet daňové povinnosti 

Schéma zobrazující základ daně z příjmu fyzických osob je vcelku sloţité díky rozmani-

tým formám a druhům příjmů jednotlivců. Základem daně je ĉástka, o kterou příjmy ply-

noucí poplatníkovi ve zdaňovacím období převyšují výdaje prokazatelně vynaloţené na 

jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Všechny příjmy jsou rozděleny do pěti dílĉích základů 

daně. U dílĉích daňových základů z podnikání a z pronájmu lze vykázat ztrátu. U příjmů 

dosaţených v zaměstnaneckém poměru je základem daně příjem od zaměstnavatele zvýše-

ný o platby sociálního pojištění, které zaplatil za zaměstnance zaměstnavatel, tzv. super-

hrubá mzda. (Marková, 2014, s. 13; Široký, 2013, s. 222; Vanĉurová a Láchová, 2012,  

s. 51) 

Dílĉí základy daně stanovíme následovně: 

Tab. 1 Výpočet základu daně z příjmů fyzických osob (Chudý, 2010, s. 27-28) 

 

Kde:  P je hrubá mzda, 

 1,34 je koeficient tzv. superhrubé mzdy, 

 P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, 

 Vdzu jsou výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, 
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 Vd jsou výdaje na dosaţení příjmů. (Chudý, 2010, s. 27-28) 

2.1.1.4 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob v období 1993 - 2007 měla klouzavě vzestupný cha-

rakter. Od roku 2008 je lineární, souĉasně ve výši 15 %. (Vanĉurová a Láchová, 2012,  

s. 53) 

2.1.1.5 Správa daně a zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je nově od 1. ledna. 2014 pouze ka-

lendářní rok. Toto ustanovení nalezneme v § 16b.  

Podat daňové přiznání a vyrovnat daňovou povinnost je nutné do tří měsíců po skonĉení 

zdaňovacího období. Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je moţné lhůty pro-

dlouţit do šesti měsíců po skonĉení zdaňovacího období.  

Zálohy na daň z příjmů ze závislé ĉinnosti sráţí zaměstnanci kaţdý měsíc zaměstnavatel, 

ostatní zálohy se platí podle výše poslední daňové povinnosti. (Marková, 2014, s. 21; Širo-

ký, 2013, s. 222) 

2.1.2 Daň z příjmu právnických osob 

O dani z příjmu právnických osob můţeme slyšet také jako o dani ze zisku korporací nebo 

důchodové dani korporací. Daň z příjmu právnických osob je ĉasto povaţována za nejdů-

leţitější, avšak i za nejobsáhlejší kategorií daňové soustavy. (Kubátová, 2010, s. 186-187) 

2.1.2.1 Předmět daně 

Této dani podléhají příjmy, resp. výnosy z veškeré ĉinnosti a nakládání s veškerým majet-

kem. Tyto příjmy mohou být peněţní i nepeněţní, obdobně jako je tomu u daně z příjmu 

fyzických osob. (Marková, 2014, s. 21-22) 

2.1.2.2 Poplatníci daně 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou nově definováni jako právnické osoby, 

organizaĉní sloţky státu, podílový fond podle zákona upravujícího investiĉní spoleĉnosti  

a investiĉní fondy, podfond akciové spoleĉnosti podle zákona upravujícího doplňkové pen-

zijní spoření, svěřenský fond podle obĉanského zákoníku a jednotka, která je poplatníkem, 

podle právního řádu státu, podle kterého je zaloţena nebo zřízena. 
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Z hlediska zdanění je důleţité urĉit, zda má spoleĉnost sídlo na území státu ĉi nikoliv.  

U poplatníků se sídlem na území ĈR se daňová povinnost vztahuje na jejich celosvětové 

příjmy. Na druhou stranu však obchodní korporace, které nemají sídlo na území Ĉeské 

republiky, mají daňovou povinnost omezenou a zdaňují jen příjmy popsané v § 22 zákona 

o dani z příjmu. V těchto případech má však samozřejmě před zákonem o dani z příjmů 

přednost mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. (Marková, 2014, s. 21; Vanĉu-

rová a Láchová, 2012, s. 43-44) 

2.1.2.3 Základ daně a výpočet daňové povinnosti 

Základ daně, jak uvádí následující tabulka (Tab. 2), vychází z upraveného výsledku hospo-

daření před zdaněním. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, které jsou předmětem daně 

a nejsou osvobozeny, převyšují výdaje. Příjmy nepovaţované za předmět daně jsou větši-

nou příjmy z dědění anebo bezúplatná plnění. Mezi osvobozené příjmy patří příjmy 

z provozní ekologických zařízení, úroky z přeplatku na dani nebo regulované nájemné za 

byty. (Chudý, 2010, s. 24-25; Široký, 2013, s. 220-221) 

Tab. 2 Metodika stanovení základu daně (Chudý, 2010, s. 24-25) 

 

Mezi položkami, které zvyšují základ daně, jsou v zákoně uvedeny například ĉástky neo-

právněně zkracující příjmy, sankĉní poplatky nebo rozdíl úĉetních a daňových odpisů. Po-

loţkami snižující základ daně jsou mimo jiné příjmy osvobozené od daně, sankĉní poloţ-
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ky, u kterých jiţ pominul právní důvod uloţení, nebo příjmy nezahrnované do předmětu 

daně nebo které byly jiţ zdaněny u zdroje.  

Základ daně je dále sniţován o daňovou ztrátu, lze od něj odeĉíst 100 % výdajů na realiza-

ci projektů výzkumu a vývoje. Od sníţeného základu daně lze odeĉíst hodnota bezúplatné-

ho plnění, jehoţ hodnota musí být minimálně 2 000,- Kĉ, maximálně však 5 % upraveného 

daňového základu.  

Od daně jsou osvobozeny výnosy kostelních sbírek, příjmy z cenově regulovaného nájem-

ného, ĉlenské příspěvky přijaté zájmovými spoleĉnostmi právnických osob, politickými 

stranami a politickými hnutími a další. (Chudý, 2010, s. 24-25; Široký, 2013, s. 220-221) 

2.1.2.4 Sazby daně 

Sazba daně právnických osob je lineární a od roku 2010 je stanovena na 19 %. Další sazba 

ve výši 5 % je urĉena pro penzijní fondy, fondy penzijních spoleĉností nebo u institucí 

penzijního připojištění a sazba 15 % se váţe k samostatnému základu daně. (Kubátová, 

2010, s. 198-199) 

2.1.2.5 Správa daně a zdaňovací období 

Zdaňovací období nově od roku 2014 upravuje § 21a, a představuje pro právnické osoby 

buď kalendářní rok, hospodářský rok, úĉetní období delší neţ nepřetrţitě po sobě jdoucích 

12 měsíců, období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo pře-

vodu jmění na ĉlena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly úĉinnými. 

Daňové přiznání se podává stejně jako u fyzických osob do tří měsíců po skonĉení zdaňo-

vacího období. Výjimku tvoří právnické osoby podléhající povinnému auditu (akciové 

spoleĉnosti, některé spoleĉnosti s ruĉením omezeným) nebo osoby, kterým daňové přizná-

ní zpracovává a předkládá daňový poradce. Jejich lhůta pro podání daňového přiznání je 

prodlouţena aţ do šesti měsíců po skonĉení zdaňovacího období.  

Ĉetnost a výše záloh na daň se odvíjí od výše poslední známé daňové povinnosti. (Marko-

vá, 2014, s. 26-27) 

2.1.3 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitostí byla zavedena v roce 1993. Od letošního roku je nazývána daň z nemo-

vitých věcí. Upravuje ji Zákon ĈNR ĉ. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tato daň 
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je povaţována za typickou majetkovou daň a ĉlení se na daň z pozemků a daň ze staveb  

a jednotek. 

Zdaňovacím obdobím daně z nemovitých věcí je kalendářní rok. Důleţité je však stav  

k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Daňové přiznání je nutné podat do 31. ledna 

zdaňovacího období. Daň se odvádí ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a 30. 

listopadu. Daň můţe být splatná najednou do 31. května běţného zdaňovacího období 

v případě, ţe nepřesáhne ĉástku 5 000,- Kĉ.  

V souvislosti s daní z nemovitých věcí existuje celá řada osvobození, slev a přiráţek.  

(Marková, 2014, s. 97-100; Široký, 2013, s. 223-224) 

2.1.3.1 Daň z pozemků 

Dani z pozemků podléhají pozemky nacházející se na území Ĉeské republiky a evidované 

v katastrální mapě. Rozlišujeme ornou půdu, vinic, chmelnice, zahrady, ovocné sady, trva-

lé travní porosty, hospodářský les, rybníky s intenzivním chovem ryb, zastavěné plochy  

a nádvoří, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, zpevněné plochy pozemků uţí-

vaných k podnikání nebo v souvislosti s ním a ostatní plochy.  

Daň z pozemků odvádějí vlastníci, organizaĉní sloţky státu a státní organizace, nájemce 

nebo pachtýř.  

Základem daně z pozemku můţe být cena pozemku nebo skuteĉná výměra pozemku v m
2
. 

Sazba daně je stanovena procentem nebo v korunách na m
2
. (Marková, 2014, s. 97-98; 

Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 38-40) 

2.1.3.2 Daň ze staveb a jednotek 

Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba (budova podle katastrálního zá-

kona a inţenýrská stavba uvedená v příloze Zákona o dani z nemovitých věcí a jednotka na 

území ĈR. Zdanění touto daní podléhají pouze stavby spojené se zemí pevným základem. 

Rozlišujeme tyto stavby: budovy obytného domu, ostatní budovy tvořící příslušenství 

k budově obytného domu, budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu vyuţí-

vané pro rodinnou rekreaci, garáţe vystavěné odděleně od budov obytných domů, stavby 

pro podnikatelskou ĉinnost, samostatné nebytové prostory uţívané pro podnikání, ostatní 

zdanitelné stavby, byty, ostatní samostatné nebytové prostory.  

Co se týĉe poplatníka daně ze staveb, situace je obdobná jako v případě dani z pozemků. 
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Základem daně u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m
2
 podle stavu k 1. lednu 

zdaňovacího období. Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha neboli vý-

měr podlahové plochy jednotky v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynáso-

bená koeficientem, který se odvozuje od poĉtu obyvatel obce. (Marková, 2014, s. 98-101; 

Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 38) 

2.1.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Dosavadní zákon 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

byl zrušen. Od 1. ledna 2014 byl nahrazen Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí.  

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Nemovitou věcí 

můţe být pozemek, stavba, ĉást inţenýrské sítě nebo jednotky nacházející se na území ĈR, 

právo stavby na pozemek v ĈR, spoluvlastnický podíl. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité 

věci, jde-li o nákup nebo směnu, nedohodnou-li se převodce s nabyvatelem v kupní nebo 

směnné smlouvě jinak. Dále to můţe být nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci do 

nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní spoleĉností nebo svěřenské-

ho fondu.  

Základem daně je nabývací hodnota sníţená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou můţe 

být sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena. 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí ĉiní 4 %. Po vynásobení této sazby se základem daně 

zaokrouhleným na celé stokoruny nahoru zjistíme výši daně. 

U nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí musí poplatník podat daňové při-

znání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsí-

ci, v němţ byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, 

práva stavby nebo správy svěřenského fondu.  

U nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí platí pro poplatníka povinnost 

podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němţ došlo k nabytí vlastnického práva. (Marková, 2014, s. 106-

108; BusinessInfo.cz, ©1997-2014) 
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2.1.5 Daň silniční 

Zákon ĈNR ĉ. 16/1993 Sb., o dani silniĉní upravuje problematiku silniĉní daně. Tato daň 

se obecně platí ze silniĉních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou 

registrována a provozována na území Ĉeské republiky. Pro její stanovení je rozhodný ob-

jemu válců v motoru v cm
3
 nebo hmotnost v tunách a poĉet náprav.  

Poplatníkem daně je provozovatel vozidla, tedy právnická nebo fyzická osoba zapsána 

v technickém průkazu. Vozidlo musí být registrováno v  registru vozidel ĈR. Dále to můţe 

být zaměstnavatel, vyplácí-li svému zaměstnanci cestovní náhrady. 

Základ daně je stanoven ve fyzických jednotkách, které jsou pro kaţdý typ vozidla odlišné. 

U osobních automobilů je urĉující zdvihový objem motoru v cm
3
, u ostatních vozidel nej-

větší povolená hmotnost v tunách a poĉet náprav, a u návěsů je urĉující souĉet největších 

povolených zatíţení náprav v tunách a poĉet náprav.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. 

ledna následujícího roku po uplynutí zdaňovacího období, za které je daň vyměřena a pla-

cena. Daň je splatná ve ĉtyřech splátkách, a to do 15. dubna, 15. ĉervence, 15. října a 15. 

prosince. Proto je rozhodným obdobím kalendářní ĉtvrtletí bezprostředně předcházející 

kalendářnímu měsíci, na který připadá termín splatnosti zálohy. (Marková, 2014, s. 113-

116; Široký, 2013, s. 224; Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 43-45) 

2.2 Nepřímé daně 

Pro nepřímé daně je specifické, ţe jejich objektem je spotřeba. Proto jsou někdy uváděny 

jako daně ze spotřeby. Výrobci a obchodníci je sice odevzdávají do veřejného rozpoĉtu, ale 

předpokladem je zvýšení ceny o ĉástku daně. Tímto mechanismem má daň dopadnout na 

spotřebitele. V souĉasnosti se v našem daňovém systému uplatňují nepřímé daně univer-

zální a selektivní. Jak je vidět na následujícím obrázku (Obr. 3), Univerzální daní rozumí-

me DPH, selektivní zastupují spotřební daně a energetické daně. (Kubátová, 2010, s. 135-

136; Široký, 2008, s. 49) 
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Obr. 3 Nepřímé daně (Marková, 2014) 

2.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Pro státní rozpoĉet je v souĉasné době nejpopulárnější daní daň z přidané hodnoty. Důvo-

dem oblíbenosti je fakt, ţe příjmy do státního rozpoĉtu plynou průběţně, protoţe plátci 

musí podávat daňové přiznání pravidelně, a to za kaţdý měsíc nebo ĉtvrtletí. Legislativní 

úpravě daně z přidané hodnoty odpovídá Zákon ĉ. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

(Chudý, 2010, s. 38; Šević, 2008, s. 145) 

2.2.1.1 Předmět daně 

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou po věcné stránce ĉtyři typy zdanitelných plnění: 

dodání zboţí, převod nemovitosti, poskytování sluţeb, pořízení zboţí z jiného ĉlenského 

státu ĉi dovoz zboţí. (Marková, 2014, s. 120) 

2.2.1.2 Osoby povinné k dani a plátci daně 

Za osobu povinnou k dani je povaţována kaţdá osoba, která samostatně vykonává ekono-

mickou ĉinnost. Plátcem daně je osoba povinná k dani, registrovaná na území Ĉeské re-

publiky. Osoba povinná k dani je osvobozena od daně, nepřesáhne-li její obrat ĉástku 

1 000 000,- Kĉ za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců. 

(Marková, 2014, s. 122-123) 

2.2.1.3 Základ daně 

Základem daně je vše, co jako úplatu obdrţel (má obdrţet) plátce daně za uskuteĉněné 

zdanitelné plnění od subjektu, pro který je zdanitelné plnění uskuteĉněno, nebo od třetí 
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osoby. Základ daně dále zahrnuje clo, dávky nebo poplatky, spotřební daň, daň z elektřiny, 

daň ze zemního plynu a dalších plynů a daň z pevných paliv, dotace k ceně, vedlejší výda-

je, materiál přímo související s poskytovanou sluţbou a další. (Chudý, 2010, s. 39; Široký, 

2008, s. 180) 

2.2.1.4 Sazby daně 

Zdanitelná plnění podléhají základní, nebo sníţené sazbě. Základní sazba je uplatňována 

na většinu zboţí a ĉiní 21 %. Sníţená sazba představuje 15 % a můţeme ji například uplat-

nit základních potravin, knih, novin, ĉasopisů, zdravotní a sociální péĉe. (Marková, 2014, 

s. 135) 

2.2.1.5 Osvobozená plnění 

U osvobozených plnění není plátce povinen uplatnit daň na výstupu. Osvobozená plnění 

existují dvojího typu, a to osvobození s nárokem na odpoĉet a bez nároku na odpoĉet. Mezi 

osvobozená plnění bez nároku na odpoĉet patří např. poštovní sluţby, rozhlasové a televiz-

ní vysílání, zdravotnické sluţby a zboţí, výchova a vzdělání, sociální pomoc, provozování 

loterií a jiných podobných her. 

Mezi osvobozená plnění s nárokem na odpoĉet řadíme např. dodání zboţí do jiného ĉlen-

ského státu a pořízení zboţí z jiného ĉlenského státu, vývoz zboţí, přeprava a sluţby přímo 

vázané na dovoz a vývoz zboţí, přeprava osob nebo dovoz zboţí. (Chudý, 2010, s. 40; 

Marková, 2014, s. 135-138) 

2.2.1.6 Správa daně a zdaňovací období 

Za zdaňovací období je povaţován kalendářní měsíc. Plátce se však můţe rozhodnout, ţe 

jeho zdaňovacím obdobím bude kalendářní ĉtvrtletí, nepřevýší-li jeho obrat za předcháze-

jící kalendářní rok ĉástku 10 mil. Kĉ. Za první zdaňovací období je povaţován ten kalen-

dářní měsíc nebo ĉtvrtletí, ve kterém se stal plátcem. Osoba se stává plátcem od prvního 

dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhla obratu převyšujícího ĉástku  

1 mil. Kĉ za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Daňové přiznání se ze zákona podává nejpozději do 25 dnů po skonĉení zdaňovacího ob-

dobí. (Marková, 2014, s. 151; Vanĉurová a Láchová, 2012, s. 53-55) 
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2.2.2 Spotřební daně 

Problematika spotřebních daní je zakotvena v Zákoně ĉ. 353/2003 Sb., o spotřebních da-

ních. Spotřební daní stát jednorázově zatěţuje spotřebu urĉitých výrobků. Mezi tyto daně 

patří výrobky, jejichţ spotřeba negativně ovlivňuje zdraví lidí nebo má negativní dopad na 

ţivotní prostředí. To je důvodem, proĉ jsou zdaňovány velmi vysokými sazbami. Do sku-

piny spotřebních daní řadíme daň z minerálních olejů, daně z alkoholu a daň z tabákových 

výrobků.  

Předmětem daně jsou výrobky vyrobené na území Evropské unie nebo na toto území dove-

zené. Jde o minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky.  

Poplatníkem spotřební daně, stejně jako ostatních nepřímých daní je stát. Plátci spotřeb-

ních daní jsou zejména provozovatelé daňových skladů, dále osoby, které jsou oprávněný-

mi výrobci nebo příjemci vybraných výrobků.  

Základem daně je mnoţství urĉitého výrobku a u cigaret souĉasně cena koneĉného spotře-

bitele. Sazby daně jsou pevné a odlišované podle skupin výrobků. Vybrané sazby jsou zob-

razeny v tabulce (Tab. 3). 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. (Chudý, 2010, s. 41; Kubátová, 2010,  

s. 220; Marková, 2014, s. 166-180)  

Tab. 3 Sazby spotřebních daní (Marková, 2014) 
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2.2.3 Energetické daně 

Pod daně ekologického charakteru spadají v Ĉeské republice daně energetické, tedy daň  

ze zemního plynu a dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Základ daně  

u energetických daní je vyjádřen mnoţstvím daného média uváděného ve fyzikálních jed-

notkách. Zdaňovacím obdobím je vţdy měsíc. Daňové přiznání se podává ve stejném ter-

mínu jako je termín splatnosti daně, tedy 25. den po skonĉení zdaňovacího období. 

(Chudý, 2010, s. 42) 

2.2.3.1 Daň ze zemního plynu a dalších plynů 

Dani ze zemního plynu a dalších plynů podléhají plyny urĉené pro pohon motorů, výrobu 

tepla a další pouţití. Plátcem daně je dodavatel plynu koneĉnému spotřebiteli v rámci Ĉes-

ké republiky. Sazby daně jsou pevné na jednotku mnoţství a jsou odlišné podle úĉelu pou-

ţití. (Chudý, 2010, s. 42) 

2.2.3.2 Daň z pevných paliv 

Mezi pevná paliva, která tvoří předmět daně, patří ĉerné uhlí, brikety, hnědé uhlí, koks, 

dehet a smola a rašeliny. Zdaňují se, jsou-li urĉená k prodeji nebo pouţita pro výrobu tepla. 

Sazba daně je stanovena na 8,50 Kĉ/GJ spalného tepla v původním vzorku. (Chudý, 2010, 

s. 42) 

2.2.3.3 Daň z elektřiny 

Předmětem daně z elektřiny je, jak jiţ název napovídá, elektrická energie. Plátcem daně je 

dodavatel oprávněný k nabytí energetických produktů bez daně a dodává elektřinu koneĉ-

nému spotřebiteli. Sazba daně je ve výši 28,30 Kĉ/MWh. (Chudý, 2010, s. 42) 
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3 DAŇOVÁ SOUSTAVA SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Slovenská republika je pluralitním státem s jednokomorovým parlamentem (Národní rada) 

a prezidentem. Od března 2014 je hlavou státu nově zvolený Andrej Kiska. K EU přistou-

pili stejně jako my v roce 2004, s úĉinností od 1. ledna 2009 zavedli euro. Slovensko se 

ĉlení na 8 krajů. 

Daňové soustavy Ĉeské a Slovenské republiky jsou si v mnohém velmi podobné, proto  

i obsah těchto dvou kapitol bude velmi podobný. Souĉasný daňový systém SR zobrazuje 

následující obrázek (Obr. 4). 

Legislativně vymezuje daňovou soustavu Slovenska zákon ĉ. 595/2003 o daních z příjmů, 

zákon ĉ. 222/2004 o dani z přidané hodnoty, zákony o spotřebních daních pro jednotlivé 

daně a zákon ĉ. 582/2004 o místních daních a místním poplatku za komunální odpady  

a drobné stavební odpady. Mezi důleţitý odvod daňového charakteru patří zejména pojist-

né sociálního pojištění. (Repaský, 2010, s. 25; Široký, 2013, s. 321) 

 

Obr. 4 Schéma daňového systému SR v r. 2014 (Finance Media SK, ©2000-2014) 

3.1 Přímé daně 

Podstata přímých daní na Slovensku je stejná jako v ĈR, a to znamená, ţe se tyto daně 

dotýkají přímo daňových poplatníků. Daně z příjmů jsou pouţívány v největším rozsahu, 

proto jsou povaţovány za nejdůleţitější ĉást daňové soustavy. (Divínová, 2011, s. 20;  

Repaský, 2010, s. 25) 
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3.1.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Prvním druhem přímých daní je daň z příjmů fyzických osob, která se vztahuje téměř  

na všechny typy fyzických osob. Daň z příjmů upravuje zákon ĉ. 595/2003 o dani z příjmů. 

Tato daň nahradila 1. ledna 1993 tehdejší typy daní, jako daň ze mzdy nebo daň z příjmů 

obyvatelstva. (Repaský, 2010, s. 25) 

3.1.1.1 Předmět daně 

Předmětem daně jsou téměř všechny výnosy vztahující se k dané fyzické osobě, které jsou 

přímo uvedené v zákoně o dani z příjmu. Ĉlení se do následujících skupin – příjmy ze zá-

vislé ĉinnosti (§ 5), příjmy z podnikání, jiné samostatné výděleĉné ĉinnosti a pronájmu  

(§ 6), příjmy z kapitálového majetku (§ 7) a ostatní příjmy (§ 8). 

Předmětem daně naopak není příjem získaný darováním, děděním, přijaté náhrady, úvěr 

nebo zápůjĉka, podíl na zisku, DPH v ceně výrobku nebo sluţby. (Repaský, 2010,  

s. 25-26; Nerudová, 2011, s. 285-286; Slovensko, ©2010-2014a) 

3.1.1.2 Základ daně a výpočet daňové povinnosti 

Základem daně se rozumí souĉet dílĉích základů daně podle jednotlivých příjmů v § 5 aţ  

§ 8. Základ daně, zjištěný podle § 6 aţ § 8 je moţné sníţit o daňovou ztrátu, kterou je 

moţno uplatnit v zdaňovacím období, ve kterém vznikla na rozdíl od ĉeské legislativy, kde 

je to moţné po dobu následujících 5 let. Příjmy ze závislé ĉinnosti plynoucí do 31. ledna 

následujícího období po zdaňovacím období jsou souĉást základu daně za toto zdaňovací 

období. Předmět daně se upravuje o nezdanitelnou ĉást základu daně na poplatníka, na 

manţela/ku, příspěvky na doplňkové důchodové spoření, nebo úĉelové spoření a ţivotní 

pojištění.  

Daň z příjmu fyzických osob představuje souĉin sazby daně se základem daně sníţeným  

o daňovou ztrátu a nezdanitelné ĉásti základu daně. Výslednou daň je moţné ještě sníţit  

o daňový bonus a o nezaplacené zálohy na daň. (Repaský, 2010, s. 26; Slovensko, ©2010-

2014a) 

3.1.1.3 Sazba daně 

Slovenská republika zavedla v roce 2004 tzv. rovnou daň ve výši 19 % ze základu daně.  

Daň z příjmů fyzické osoby se na území Slovenské republiky neplatí, nepřesáhne-li hodno-

ta za zdaňovací období 17 EUR. (Repaský, 2010, s. 26; Slovensko, ©2010-2014a) 
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3.1.2 Daň z příjmů právnických osob 

Druhou přímou daní je daň z příjmů právnických osob, někdy oznaĉovaná téţ jako daň ze 

zisku korporací. V souĉasnosti je souĉástí daňového systému všech vyspělých zemí, její 

výnosy jsou však poměrně nízké. (Repaský, 2010, s. 28) 

3.1.2.1 Předmět daně 

Předmět daně z příjmů právnických osob závisí na právní formě poplatníka daně. Všeo-

becně lze konstatovat, ţe se jedná o příjmy plynoucí z poskytování sluţeb, prodeje produk-

tů nebo majetku právnické osoby, které nejsou osvobozené od daně podle § 13. 

Předmět daně z příjmů právnických osob se dále rozděluje podle úĉelu, za kterým byla 

právnická osoba zaloţena. U osob zaloţených za úĉelem podnikání to jsou příjmy různých 

ĉinností, např. prodej majetku. Předmětem daně z příjmu osob bez ziskového motivu jsou 

příjmy jen z těch ĉinností, které přímo souvisí s úĉelem, se kterým byla osoba zaloţena. 

Mezi příjmy osvobozené od daně patří např. příjmy státních fondů, garanĉního fondu, pří-

jmy plynoucí z prodeje majetku při konkurzním konání, výnosy z kostelních sbírek, ĉlen-

ské příspěvky stanovené v zakladatelské listině obĉanských sdruţení. (Repaský, 2010,  

s. 27-28; Široký, 2013, s. 321-322; Slovensko, ©2010-2014a) 

3.1.2.2 Základ daně a výpočet daňové povinnosti 

Základ daně z příjmů právnických osob je zakotven v § 14 - § 29. Při zjišťování základu 

daně vycházíme z rozdílu mezi příjmy a výdaji nebo z výsledku hospodaření, který se dále 

upravuje. Základ daně je moţné sníţit o daňovou ztrátu, kterou lze uplatnit maximálně 

v sedmi následujících zdaňovacích obdobích. 

Výpoĉet daně je sloţitější neţ u fyzických osob. Základ daně se upravuje o připoĉítatelné  

a odpoĉitatelné poloţky, které stanovuje § 17 aţ § 29. V podstatě se jedná o upravený vý-

sledek hospodaření za zdaňovací období. V dalším kroku se upravený základ daně vynáso-

bí sazbou daně z příjmů právnických osob a výsledek je celková daňová povinnost práv-

nické osoby podle zákona o dani z příjmů.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní, případně hospodářský rok. (Repaský, 2010, s. 28;  

Široký, 2013, s. 321-322; Slovensko, ©2010-2014a) 
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3.1.2.3 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob na Slovensku od 1. ledna 2014 zaznamenala 1% 

pokles, sníţila se na úroveň 22 %.  (Slovensko, ©2010-2014a) 

3.1.2.4 Zamezení dvojího zdanění 

Co se týĉe obchodováním se zahraniĉím a tedy zamezení dvojího zdanění, daň zaplacená 

v cizině je moţné od celkové daňové povinnosti poplatníka daně odpoĉítat a to aţ do výšky 

maximální daňové povinnosti připadající na příslušný podíl z příjmů podle platné legislati-

vy Slovenské republiky. Je nutné však tuto výšku doloţit příslušným potvrzením o zapla-

cení daně v zahraniĉí. (Repaský, 2010, s. 29) 

3.2 Místní daně 

S nástupem trendu decentralizace správy daní a daňové soustavy jako takové přichází  

i nová forma daní pro SR, tzv. místní daně. Vybíráním a urĉováním sazeb těchto daní jsou 

pověřeny samosprávné celky a obce. Problematika místních daní je zakotvena v zákoně  

ĉ. 582/2004. (Repaský, 2010, s. 29; Slovensko, ©2010-2014b) 

3.2.1 Druhy místních daní 

Mezi místní daně, které si mohou podle svého vlastního uváţení obce vybrat, patří: 

o daň z nemovitostí, 

o daň ze psa, 

o daň z užívání veřejného prostranství, 

o daň z ubytování, 

o daň z prodejních automatů, 

o daň z nevýherních hracích přístrojů, 

o daň z vjezdu a setrvání motorového vozidla v historické části města, 

o daň z jaderných zařízení, 

o daň z motorových vozidel. 

Mezi místní daně, které si však můţe vybírat jen vyšší územní celek, patří daň 

z motorového vozidla.  

Zdaňovacím obdobím místních daní je kalendářní rok. (Repaský, 2010, s. 29; Slovensko, 

©2010-2014b) 
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3.2.2 Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je nejvýznamnější poloţkou místních daní. Daň z nemovitostí se dále 

ĉlení na daň ze staveb, daň z pozemků a daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě. 

(Repaský, 2010, s. 29; Slovensko, ©2010-2014b) 

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku, zapsaný v katastru nemovitostí, nebo 

správce pozemku zapsaný v katastru nemovitostí u majetku státu. Poplatníkem dále můţe 

být fyzická ĉi právnická osoba, které byly přiřazené na obhospodařování náhradní pozem-

ky vyĉleněné z původního fondu. Poplatníkem daně je i nájemce, a to za předpokladu, ţe 

nájemní vztah potrvá nejméně pět let, nebo má v pronájmu pozemky patřící pozemkovému 

fondu SR. 

Daň z pozemků se platí z orné půdy, chmelnice, vinice, dále z ovocných sadů, trvalých 

travnatých porostů, zahrad, lesnických pozemků s hospodářskými lesy, rybníků s chovem 

ryb a z ostatních ploch, kromě stavebních pozemků. 

Základem daně je hodnota pozemku bez porostů, která se urĉí vynásobením výměry v m
2
  

a hodnoty půdy za 1 m
2
. Hodnotu půdy za 1 m

2
 nalezneme v příloze zákona. Roĉní sazba 

daně z pozemků je 0,25 % ze základu daně. Sazbu daně však můţe správce daně všeobec-

ně závazným nařízením změnit. (Divínová, 2011, s. 22; Repaský, 2010, s. 29-30; Šević, 

2008, s. 399; Slovensko, ©2010-2014b) 

3.2.2.1 Daň ze staveb 

Daň ze staveb se platí např. za stavby pro bydlení a drobné stavby, které mají doplňkovou 

funkci nebo stavby urĉené na zemědělskou produkci. Poplatníkem je vlastník stavby za-

psaný v katastru nemovitostí, nebo správce stavby zapsaný v katastru nemovitostí 

v případě majetku státu. U staveb, které jsou ve vlastnictví Slovenského pozemkového 

fondu, je poplatníkem daně nájemce. Pokud je stavba ve vlastnictví více vlastníků, daň 

platí všichni, a to podle výšky svého spoluvlastnického podílu, pokud se nedohodnou ji-

nak. 

Předmětem daně jsou stavby, které mají min. jedno nadzemní nebo podzemní podlaţí,  

a které jsou spojené se zemí pevným základem. Základem daně je výměra stavební plochy 

v m
2
. Zastavěná plocha se urĉí jako půdorys stavby na úrovni nejrozsáhlejší podzemní 

stavby.  Do zastavěné plochy se nezapoĉítává přeĉnívající ĉást střešní konstrukce stavby. 

Sazba daně je 0,033 EUR za kaţdý zapoĉatý m
2
 zastavěné plochy roĉně. 
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Sazbu daně však můţe správce daně všeobecně závazným nařízením změnit, záleţí ĉasto 

na lokalitě a atraktivnosti místa, kde stavba stojí nebo bude stát. (Divínová, 2011, s. 22;  

Slovensko, ©2010-2014b) 

3.2.2.2 Daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě 

Poplatníkem daně z bytů a nebytových prostor v bytovém domě je vlastník bytu nebo ne-

bytového prostoru, zapsaný v katastru nemovitostí, nebo správce bytu nebo nebytového 

prostoru zapsaný v katastru nemovitostí, pokud se jedná o majetek státu.  

Předmětem daně jsou byty a nebytové prostory. Základem daně z bytů je výměra podlaho-

vé plochy bytu nebo nebytového prostoru v m
2
. Sazba daně je také 0,033 EUR za kaţdý 

zapoĉatý m
2
 podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru. (Divínová, 2011,  

s. 22; Slovensko, ©2010-2014b) 

3.2.3 Daň z motorových vozidel 

Daň z motorových vozidel je místní daní, upravenou v zákoně ĉ. 582/2004 Z. z., o místních 

daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady. Je to příjem 

vyšších územních celků a není úĉelově vázaná. Vyššími územními celky je 8 samospráv-

ných krajů, které jsou zákonem o místních daních zplnomocněné moţností, nikoli povin-

ností uloţit na svém území daň z motorových vozidel. Daň z motorových vozidel je uklá-

dána všeobecně závazným nařízením.  

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je drţitelem vozidla zapsaná 

v dokladech, nebo osoba, která pouţívá vozidlo, ale v dokladech je zapsána osoba jiná, 

např. která zemřela, zanikla, nepouţívá vozidlo na podnikání, má trvalý pobyt nebo sídlo 

v zahraniĉí, nebo zaměstnavatel, vyplácí-li cestovní náhrady zaměstnanci. 

Předmětem daně je motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo stanovené kategorie evidované 

v SR a pouţívané pro podnikání nebo ĉinnosti, ze kterých plynou aktivní příjmy. 

Základem daně je u osobního automobilu zdvihový objem motoru v cm
3
 a u uţitkového 

vozidla a autobusu jejich celková hmotnost nebo nejvyšší přípustná celková hmotnost 

v tunách a poĉet náprav. 

Sazby daně jsou rozdílné pro jednotlivé kraje. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 

kromě výjimek uvedených v zákoně o místních daních (§ 90 ods. 3 aţ 6). Zdaňovací obdo-

bí bylo novelizováno, ve skuteĉnosti zaĉíná aplikovat od 1. ledna 2013. Rok 2013 však 
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není jen přelomovým rokem v oblasti úpravy zdaňovacích období. Daňové přiznání se po-

dává do 31. ledna po uplynutí zdaňovacího období. (Benko, 2013; Porada.sk, ©2004-

2014a) 

3.3 Nepřímé daně 

Nepřímé daně nesou svůj název proto, ţe se neodvádějí přímo do státního rozpoĉtu. Je to 

obdobné jako v Ĉeské republice, jeden daň zaplatí, a druhý ji odvede. (Divínová, 2011,  

s. 21) 

3.3.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty se řadí mezi nepřímé daně a patří mezi jedny z nejdůleţitějších daní 

vůbec. Zastává významné místo mezi příjmy do státního rozpoĉtu.  

Po vstupu Slovenska do Evropské unie v roce 2004, nabyl úĉinnost i nový zákon o dani 

z přidané hodnoty 222/2004 Z.z.. Touto reformou dani z přidané hodnoty se upravili pravi-

dla pro vývoz a dovoz zboţí a sluţeb v rámci Evropské unie. Celní orgány přestali vybírat 

daň a z dodávaného zboţí ze států EU. Pojmy vývoz a dovoz zboţí a sluţeb se proto pou-

ţívá uţ jen při transakcích mimo území EU (Porada.sk, ©2004-2014c; Repaský, 2010,  

s. 31) 

3.3.1.1 Předmět daně 

Dani z přidané hodnoty podléhá zboţí a sluţby. Platí ji kaţdý koneĉný spotřebitel, který si 

zboţí nebo sluţbu koupí. Předmět daně zákon dělí na následující 4 kategorie zdanitelných 

obchodů – dodání zboţí za protihodnotu uskuteĉněnou zdanitelnou osobou na Slovensku, 

poskytnutí sluţby za protihodnotu uskuteĉněné zdanitelnou osobou, pořízení zboţí za pro-

tihodnotu z jiného ĉlenského státu EU a dovoz zboţí do tuzemska z území třetích zemí. 

(Porada.sk, ©2004-2014c; Široký, 2013, s. 333) 

3.3.1.2 Základ daně 

Základem daně je vše, co tvoří protihodnotu, kterou dodavatel přijal nebo má přijat, sníţe-

nou o daň. Do základu daně se zahrnují i jiné daně, cla a poplatky, související náklady  

a pod. (Porada.sk, ©2004-2014c) 
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3.3.1.3 Sazba daně 

Slovensko uplatňuje základní sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 19 %, a od ledna 2007 

také sníţená sazba daně ve výši 10 %, která platí pro léky, farmaceutické výrobky, sanitár-

ní výrobky, dámskou hygienu, tištěné knihy, obrázkové kníţky pro děti a pomůcky pro 

handicapované. Od 1. ledna 2010 byla zavedena sníţená sazba daně ve výši 6 % na země-

dělské produkty. (Porada.sk, ©2004-2014c; Nerudová, 2011, s. 289) 

3.3.1.4 Zdaňovací období 

Registraĉní povinnost k DPH nemají plátci, jejichţ obrat za rok nepřesahuje 49 790 EUR. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc v případě, ţe plátce DPH dosáhl za předcházejí-

cí kalendářní rok obrat niţší neţ 331 939 EUR je zdaňovacím období kalendářní ĉtvrtletí. 

Plátce DPH musí do 25 dní od skonĉení zdaňovacího období podat daňové přiznání. (Pora-

da.sk, ©2004-2014c; Široký, 2008, s. 289) 

3.3.2 Spotřební daně 

Spotřební daně patří mezi nepřímé daně, proto tak jako daň z přidané hodnoty nepostihují 

přímo fyzické nebo právnické osoby. Spotřební daň je tedy také přímo zahrnuta v ceně 

zboţí. 

Existují 3 hlavní kategorie spotřebních daní: 

o daň z piva, vína a lihu, 

o daň z tabáku a minerálních olejů, 

o daň z elektřiny, uhlí a zemního plynu. 

3.3.2.1 Daň ze spotřeby piva, vína a lihu 

Daně ze spotřeby piva, vína a lihu upravuje Zákon ĉ. 530/2011 Z.z., o spotřební dani 

z alkoholických nápojů. Předmětem daně z piva je pivo vyrobené v tuzemsku a dodané na 

daňové území jiného ĉlenského státu nebo dovezené na území Slovenské republiky 

z území třetího státu. Základem daně je mnoţství piva vyjádřené v hektolitrech a sazba 

daně je 1,65 EUR stupeň Plato/hl. Sníţená sazba 1,22 EUR stupeň Plato/hl. 

Předmětem spotřební daně z vína je víno vyrobené v tuzemsku a dodané na daňové území 

jiného ĉlenského státu nebo dovezené na území Slovenské republiky z území třetího státu. 

Základem daně je mnoţství vína vyjádřené v hektolitrech. Sazba daně závisí na druhu vína: 
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o tiché víno 0 EUR/hl 

o šumivé víno 79,66 EUR/hl 

o šumivé víno s obsahem alkoholu méně neţ 8,5 % objemu 56,42 EUR/hl 

o meziprodukty 82,98 EUR/hl 

Předmětem spotřební daně z lihu je líh vyrobený v tuzemsku a dodaný na daňové území 

jiného ĉlenského státu nebo dovezený na území Slovenské republiky z území třetího státu. 

Základem daně je mnoţství lihu vyjádřené v hektolitrech, tzn. 100% alkoholu při teplotě 

20 stupňů Celsia. Základní sazba daně je 939,38 EUR/hl a sníţená sazba 469,69 EUR/hl. 

(Slovensko, ©2010-2014c) 

3.3.2.2 Daň ze spotřeby tabáku, tabákových výrobků a minerálních olejů 

Předmětem spotřební daně z tabákových výrobků jsou tabákové výrobky, vyrobené v tu-

zemsku a dodané na daňové území jiného ĉlenského státu nebo dovezený na území Slo-

venské republiky z území třetího státu. Tabák a tabákové výrobky upravuje Zákon  

ĉ. 106/2004 Z.z., o spotřební dani z tabákových výrobků. Základem daně je mnoţství tabá-

kových výrobků vyjádřené v kusech nebo v kg s výjimkou cigaret, poĉet kusů cigaret 

v spotřebitelském balení a cena cigaret na kontrolní známce. Sazba daně se odvíjí od typu 

výrobku: 

o cigary, cigarky 77,37 EUR/1 000 ks 

o tabák 71,11 EUR/kg 

o cigarety 59,50 EUR/1 000 ks, 23% z ceny cigaret (kombinovaná sazba daně) 

o minimální sazba daně z cigaret 91 EUR/ 1 000 ks 

Minerální oleje upravuje Zákon ĉ. 98/2004 Z.z., o spotřební dani z minerálního oleje. 

Předmětem spotřební daně z minerálních olejů jsou minerální oleje vyrobené v tuzemsku  

a dodaný na daňové území jiného ĉlenského státu nebo dovezený na území Slovenské re-

publiky z území třetího státu. Základem daně je mnoţství minerálního oleje vyjádřené 

v litrech při teplotě 15 stupňů Celsia anebo v kg, nebo mnoţství v něm obsaţené energie 

vyjádřené v gigajoulech. Sazba daně se téţ urĉuje podle typu minerálního oleje: 

o v závislosti na kombinované nomenklatury 1 000 litrů motorového benzínu 481,31 

EUR, 514,50 EUR nebo 597,49 EUR 

o u topného oleje 26,55 EUR/t 

o zkapalněných plynných uhlovodíků je 258,91 EUR/t (Slovensko, ©2010-2014e, f) 
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3.3.2.3 Daň ze spotřeby elektřiny, uhlí a zemního plynu 

Poslední skupinu spotřebních daní upravuje Zákon ĉ. 609/2007 Z.z., o spotřební dani 

z elektřiny, uhlí a zemního plynu. Předmětem spotřební daně z elektřiny je elektřina podle 

kombinované nomenklatury 2716. Základem daně je mnoţství elektřiny v megawatthodi-

nách a sazba daně od 1. ledna 2010 1,32 EUR/MWh. 

Předmětem spotřební daně z uhlí je ĉerné a hnědé uhlí, koks a polokoks a ostatní pevné 

uhlovodíky podle kombinované nomenklatury. Základem daně je mnoţství uhlí v tunách  

a sazba daně je 10,62 EUR/t. 

Předmětem spotřební daně ze zemního plynu je zemní plyn podle kódu kombinované no-

menklatury. Základem daně je mnoţství zemního plynu v MWh a sazba daně je od 1. ledna 

2010 na plyn jako pohonnou látku 13,27 EUR/MWh a jako palivo na výrobu tepla 1,32 

EUR/MWh. (Slovensko, ©2010-2014d) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH SOUSTAV ČR A SR 

První kapitola praktické ĉásti je zaměřena na struĉné porovnání daňových systémů Ĉeské  

a Slovenské republiky. Od rozdělení Ĉeskoslovenska v roce 1993 prošla řada zákonů 

v obou zemích různými změnami. Některé změny byly podobné, téměř totoţné, jiné zase 

zcela rozdílné. 

4.1 Metody a postupy analýzy 

Porovnávání jednotlivých daňových systémů bude zaměřeno na hlavní rozdíly v nejdůleţi-

tějších kategoriích daní, tedy u přímých daní na daně z příjmů a majetkové daně, a u daní 

nepřímých na daň z přidané hodnoty a spotřební daně. V následující ĉásti jsou popsané 

zejména rozdíly mezi daňovými zákony jednotlivých zemí. Byla zvolena metoda porovná-

ní daňových zákonů a následné vyslovení závěru pro jednotlivé kategorie daní. Na konci 

této kapitoly bude vysloveno celkové zhodnocení daňově příznivějšího systému. 

4.2 Porovnání jednotlivých kategorií daní 

Nejdříve bude srovnávána kategorie přímých daní a její jednotlivé poloţky, následně kate-

gorie nepřímých daní. 

4.2.1 Přímé daně 

V této ĉásti si přiblíţíme jednotlivé rozdíly v daních z příjmů a majetkových daní v Ĉeské 

a Slovenské republice. V pozorování bude sledována nejdřív sazba jednotlivých daní a její 

porovnání z hlediska poplatníka a správce daně. Dále se práce zabývá jednotlivými vý-

znamnými rozdíly. 

4.2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob 

Původní úprava z roku 1993 zaváděla progresivní systém zdanění a její sazba se lišila 

v závislosti na výši příjmu poplatníka. Postupně se zmírňovala progresivita systému  

i maximální výše sazby. V souĉasnosti je zjevné, ţe sazba daně pro ĉeského obyvatele  

(15 %) je výhodnější neţ pro slovenského (19 %). Podíváme-li se však na to z hlediska 

správce daně, tak rozdíl mezi výběrem této daně není tak výrazný, neboť Ĉeská republika 

má vyšší průměrnou mzdu.  
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V ĈR zákon o dani z příjmů fyzických osob rozlišuje příjmy ze závislé ĉinnosti (§ 6), ze 

samostatné ĉinnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), z nájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 

10). Slovenský zákon rozlišuje příjmy ze závislé ĉinnosti (§ 5), příjmy z podnikání, jiné 

samostatné výděleĉné ĉinnosti a pronájmu (§ 6), příjmy z kapitálového majetku (§ 7)  

a ostatní příjmy (§ 8). Předmět i základ daně je tudíţ v obou zemích téměř totoţný. Hlav-

ním rozdílem je, ţe Slovensko neřeší příjmy z pronájmu samostatně, ale spadají do příjmů 

z podnikání.  

Ve většině vyspělých zemí nemusí poplatníci do urĉité výše svých příjmů odvádět daň. 

Bohuţel velký rozdíl je v ĈR a na Slovensku. V ĈR existuje sleva na poplatníka, zato na 

Slovensku se místo ní pouţívají základní nezdanitelné poloţky. ĈR má výhodu v tom, ţe 

slevu na poplatníka si můţe uplatnit kaţdý plátce, z ĉehoţ plyne, ţe daňová povinnost je 

progresivní. Nevýhodné jsou urĉité nezdanitelné poloţky na Slovensku, protoţe jsou velice 

nepřehledné. Základní nezdanitelná poloţka sice sniţuje daňový základ, ale daňovou po-

vinnost nesniţuje přímo. Dále je nezdanitelná poloţka odstupňována ĉi jinak omezena.  

 

Roční slevy na dani a daňová zvýhodnění v ČR: 

o základní sleva na dani na poplatníka – 24 840 Kč 

o sleva na dani ĉi bonus na dítě – 13 404 Kč 

o sleva na dani na manţelku nebo manţela s příjmem do 68 000 Kĉ – uplatní druhý  

z manţelů – 24 840 Kč 

o sleva na dani na studenta – uplatní student/ka – 4 020 Kč 

o sleva na dani na invalidního důchodce nebo drţitele ZTP/P – uplatní důchodky-

ně/důchodce – 2 520 Kč, 5 040 Kč nebo 16 140 Kč 

 

Položky odčitatelné od základu daně na Slovensku 

Pro výpoĉty je velice důleţité zjistit sumu ţivotního minima a minimální mzdu. Ţivotní 

minimum bylo k 1. 1. 2014 ve výši 198,09 EUR za měsíc. Suma minimální mzdy pro rok 

2014 je 352 EUR za měsíc. (Gášpárová, 2014; Integra Centrum, 2013) 

Nezdanitelné ĉásti daně roĉně na poplatníka 

o 3 803,33 EUR, pokud základ daně za rok je roven nebo niţší neţ 19 809 EUR 

(19 809 EUR je bráno jako 100 násobek sumy ţivotního minima 198,09 EUR  

a 3 803,33 EUR odpovídá 19,2 násobku sumy ţivotního minima) 
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o 8 755,58 EUR mínus (základ daně děleno čtyřmi), pokud základ daně plátce je 

vyšší neţ 19 809 EUR 

(8 755,58 je bráno jako 44,2 násobek sumy ţivotního minima, zde se poĉítá rozdíl 

mezi sumou 8 755,58 EUR a jedné ĉtvrtiny základu daně poplatníka) 

 

Nezdanitelné ĉásti daně roĉně na manţelku (manţela) 

o Pokud je základ daně poplatníka roven nebo nižší než 35 022,31 EUR 

(35 022,31 EUR je brán jako 176,8 násobek sumy ţivotního minima) 

 3 803,33 EUR pokud manţelka neměla ţádný platný příjem  

 rozdíl mezi sumou 3 803,33 EUR a vlastním příjmem manţelky, pokud manţel-

ka měla vlastní příjem nepřesahující ĉástku 3 803,33 EUR 

 0, pokud manţelka měla vlastní příjem přesahující ĉástku 3 803,33 EUR 

o Pokud je základ daně poplatníka vyšší než 35 022,31 EUR 

 rozdíl mezi sumou 12 558,91 EUR (63,4 násobek ţivotního minima) a jedné 

ĉtvrtiny základu daně poplatníka, pokud manţelka neměla ţádný vlastní příjem 

 rozdíl mezi sumou 12 588,91 EUR a jedné ĉtvrtiny základu daně poplatníka sní-

ţeného o vlastní příjem manţelky, pokud manţelka měla vlastní příjem 

 

Daňový bonus 

o Výška zdanitelných příjmů ze závislé ĉinnosti musela být nejméně 2 112 EUR 

(2 112 EUR je bráno jako 6 násobek minimální mzdy 352 EUR) 

 

Co se týĉe výpoĉtu dílĉího základu daně z příjmů ze závislé ĉinnosti, v ĈR je vytvořena 

fiktivní ĉástka, která je v praxi oznaĉována jako „superhrubá mzda“, ĉili hrubá mzda navý-

šená o sumu sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 

(34% z hrubé mzdy). Důvodem je kompenzace sníţení daně u příjmů ze závislé ĉinnosti  

a pro osoby samostatně výděleĉně ĉinné, které mají příjmy ze samostatně výděleĉné ĉin-

nosti nebo podnikání. 

V případě výpoĉtu základu daně pro osoby samostatně výděleĉně ĉinné musíme taktéţ 

zjistit základ daně jako rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji, dále zohlednit odpoĉty  
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a uplatnit slevy. U OSVĈ se logicky ţádné fiktivní navýšení na superhrubou mzdu nepro-

vádí. Daň se vypoĉte z upraveného základu, avšak bez odeĉtení pojištění. 

Slovensko fiktivní superhrubou mzdu nezná, k vyĉíslení daňové povinnosti vyuţívají stan-

dardního základu daně, který představuje hrubá mzda a zaplacené pojištění zůstává daňově 

uznatelným nákladem, odĉítá se od základu daně stejně jako výše zmíněné ĉástky nezdani-

telné ĉásti základu daně. Od vypoĉtené daně se odĉítají případné slevy. 

Pro OSVĈ se základ daně stanoví rozdílem mezi příslušnými příjmy a výdaji. Poplatník 

můţe rovněţ uplatnit slevy na dani, ale jejich rozsah je podstatně menší neţ v ĈR. Základ-

ní slevou na dani je pouze sleva na dítě. Další sociální zohlednění je totiţ řešeno přes ne-

zdanitelnou ĉást základu daně, která je stanovena na poplatníka a odpoĉet je moţný i na 

nepracující manţelku (manţela).  

4.2.1.2 Daň z příjmu právnických osob 

Vývoj sazby této daně v obou zemích je znázorněn v grafu (Graf 1). Vidíme, ţe zpoĉátku 

byly sazby vysoké, a postupně docházelo k jejich sniţování. Pro SR je typický skokový 

vývoj, kdeţto v ĈR se sazby sniţovaly ĉastěji a pozvolna. K vyrovnání výše sazby v obou 

zemích došlo pouze v roce 2010, na úrovni 19 %. V případě Ĉeské republiky je tato úroveň 

dosud stejná, pro Slovensko byla platná do roku 2012. Poté se sazba zvedla,  

a nyní je ve výši 22 %.  

 

Graf 1 Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob (Dubielová, 2012; MFSR, ©2003; 

Wolters Kluwer, ©2014b) 
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Další rozdíl můţeme pozorovat ve výpoĉtu celkové daňové povinnosti. Oba výpoĉty jsou 

popsané v jednotlivých kapitolách teoretické ĉásti. Celkové daňové zatíţení je tedy 

v Ĉesku niţší, avšak na Slovensku je o hodně jednodušší urĉit celkovou daňovou povin-

nost, a tím se ztrácí dodateĉné náklady spojené s evidencí daně. 

V případě právnických osob se nezavádějí plošná zvýhodnění pro subjekty s niţším pří-

jmem, jako je tomu v případě fyzických osob. Pro některé druhy korporací a ĉinností však 

existují výjimky. Daleko více jich je v Ĉeské republice, např. osvobození od daně pro pro-

vozovatele malých vodních elektráren ĉi jiných taxativně vyjmenovaných ekologických 

zařízení. Další moţností jsou odĉitatelné poloţky od základu daně. V ĈR je moţné např. 

odpoĉítat si aţ 100 % nákladů na projekt výzkumu a vývoje. Korporace tím mohou být na 

jednu stranu zvýhodněny, ale v některých situacích to můţeme chápat jako nerovné pod-

mínky. Navíc se zákon stává nepřehlednějším a sloţitějším. 

Podstatným problémem je zjištění rozsahu daňově uznatelných výdajů. Za všechny můţe-

me uvést zaplacené pojištění za zaměstnance, odpisy majetku nebo tvorba povinných re-

zerv. Právě zmiňované odpisy jsou jednou z moţností, jak výrazně optimalizovat daňovou 

povinnost pro konkrétní firmu. Odpisové postupy obou zemí se výrazně liší. Zájem firem 

je, aby daňově uznatelné odpisy byly co nejvyšší. Z pohledu zařazení do odpisování platí, 

ţe vstupní cena na území Slovenské republiky musí být vyšší neţ 1 700 EUR a na území 

ĈR je tato hranice 40 000 Kĉ. Po přepoĉtení aktuálním kurzem ĈNB je moţné zjistit, ţe 

hodnota na Slovensku je o něco vyšší. Na Slovensku existují pouze 4 odpisové skupiny 

oproti ĉeským šesti, coţ ĉiní slovenskou úpravu přehlednější. Doba odpisování je sice  

u prvních skupin niţší v Ĉeské republice, ale u většiny dlouhodobého majetku je tomu na-

opak. Doba odpisování na Slovensku je u poslední, ĉtvrté skupiny stanovena na 20 let.  

U ĉeské páté na 30 let a šesté aţ na 50 let. 

Dalším významným problémem je moţnost odeĉítání ztráty od základu daně. Tato doba 

musí být co nejkratší, aby byla povaţována za daňově uznatelný náklad. V tomto směru se 

ĉeský zákon od slovenského příliš neliší, v obou zemích lze ztrátu odepisovat následujících 

pět zdaňovacích období. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe nelze posoudit koneĉné daňové zatíţení právnických osob 

v ĈR a SR jen na základě sazby daně. Mohou nastat případy, kdy firma zaplatí méně na 

daních v Ĉeské republice, stejně tak případy, kdy je tomu naopak. Pokud by však efektivní 

sazba daně byla pro firmu stejná nebo dokonce vyšší v Ĉeské republice, můţeme tvrdit, ţe 
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kvůli sloţitosti ĉeské zákonné úpravy je výhodnější být daňovým rezidentem na Sloven-

sku. 

4.2.1.3 Komparace zdaňování majetku  

Slovenská republika nemá ve své legislativě skoro ţádné majetkové daně z důvodu převa-

ţujícího názoru, ţe majetkové daně nejsou v podstatě nic jiné neţ druhé zdanění věcí, na 

které se tato daň vztahuje. V roce 2004 byla na Slovensku zrušena daň dědická a darovací, 

a v roce 2005 i daň z převodu nemovitostí. Ĉeské republiky se obdobné změny dotkly aţ 

zaĉátkem roku 2014, kdy byl zrušen Zákon o dani dědické a darovací, a tyto daně přešly do 

daně z příjmů. Změnu ocení nejvíce lidé, kteří budou dědit po svých vzdálených příbuz-

ných nebo přátelích. Dědická daň prakticky zanikla, neboť příjmy z nabytí dědictví nebo 

odkazu jsou nově upraveny v § 4a Zákona o daních z příjmů, který stanovuje, ţe tyto pří-

jmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Toto osvobození nyní platí  

i v případě právnických osob. Nově se dary oznaĉují jako tzv. bezúplatné příjmy,  

a v daňovém přiznání se uvádí jako ostatní příjmy (§ 10) v souhrnné výši za celé zdaňovací 

období. Taktéţ byla zrušena daň z převodu nemovitostí, resp. nahrazena daní z nabytí ne-

movitých věcí. (Mafra, ©1999-2014) 

Mezi majetkové daně v Ĉeské republice i na Slovensku v souĉasnosti patří daň z pozemků 

a staveb. V obou zemích jsou odváděny na základě vlastnictví, ĉili jsou nezávislé na příjmu 

poplatníka. Podíl majetkových daní na příjmech obcí v ĈR ani v SR nehrají mezi ostatními 

příjmy veřejných rozpoĉtů významnou roli. Slovenská daň z nemovitostí se liší oproti ĉes-

ké úpravě tím, ţe má definovanou samostatně daň z bytů. Jinak je konstrukce daní 

z nemovitostí obdobná jako v ĈR. Rozdílné jsou především sazby a ceny pozemků.  

Na rozdíl od daně z pozemků a staveb, silniĉní daň se poĉítá v obou zemích odlišným způ-

sobem. Ĉeský zákon rozděluje vozidla podléhající silniĉní dani na osobní automobily  

a ostatní vozidla. Osobní automobily se stejně jako na Slovensku zdaňují podle objemu 

motoru, ostatní vozidla podle poĉtu náprav a hmotnosti v tunách. Rozdíl ve výpoĉtech 

jsem znázornila v následujícím demonstraĉním příkladu: 

Obchodní korporace v prosinci 2012 koupila osobní automobil, který byl ke stejnému datu 

zároveň poprvé registrován. Zdvihový objem motoru je 1 600 cm
3
, emisní limit 99 g/km, 

PHM diesel. Automobil je vyuţíván k podnikatelským úĉelům od 1. 1. 2013 do 31. 12. 

2013. Pro výpoĉet jsem pouţila průměrný kurz v roce 2013, který ĉinil 25,974 EUR/CZK. 

(Kurz ĈNB, ©2000-2014) 
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Výpoĉet v ĈR 

1) Roĉní sazba daně 1 500 cm
3
 – 2 000 cm

3
: 3 000,- Kč 

2) Sníţení sazby o 48 % po dobu 36 měsíců od první registrace: 

0,48 * 3 000 = 1 440,- Kč 

 3 000 – 1 400 = 1 560,- Kč 

Silniĉní daň v ĈR bude ĉinit 1 560,- Kĉ. 

 

Výpoĉet na Slovensku 

1) Základem daně u osobního automobilu je zdvihový objem vozidla. 

2) Sazby daně z motorových vozidel můţe stanovit vyšší územní celek. Tyto sazby nesmí 

být niţší neţ minimální sazby uvedené v příloze 4 zákona 582/2004. 

Pro tento modelový příklad je vozidlo registrováno v Bratislavě. Dle Všeobecného závaz-

ného nařízení Bratislavského samosprávného kraje ĉ. 38/2010 ze dne 15. prosince 2010  

o dani z motorových vozidel, je stanovena roĉní sazba u zdvihového objemu motoru  

1 500 - 2 000 m
3 

ve výši 155,36 EUR. V přepoĉtu kurzem 25,974 ĉiní 4 035,- Kč. (Pora-

da.sk, ©2004-2014b) 

Tab. 4 Porovnání silniční daně v roce 2013 (v Kč) (vlastní zpracování) 

 

U osobního vozidla se zdvihovým motorem 1 600 cm
3
 zaplatí vyšší silniĉní daň za rok 

2013 daňový poplatník na Slovensku ve výši 4 035,- Kĉ. Poplatník v ĈR zaplatí silniĉní 

daň jen ve výši 1 560,- Kĉ, na coţ mělo vliv především sníţení sazby (sníţení o 48 %  

u vozidla, od jejichţ první registrace neuplynuly 3 roky). 

4.2.2 Nepřímé daně 

Nepřímé daně, jakoţto souĉást daňových systémů obou zemí zasahují do celkového daňo-

vého zatíţení ve velké míře. K nepřímým daním patří daně zatěţující spotřebu (Tab. 5).  

V případě daní z minerálních olejů a alkoholických nápojů je na tom, co se týĉe sazeb da-

ňového zatíţení lépe Slovensko, v případě zdaňování tabákových výrobků naopak Ĉeská 

republika. 
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Tab. 5 – Porovnání spotřebních daní v ČR a SR (vlastní zpracování) 

 

Velmi důleţitou daň pro stát, podniky i obĉany představuje DPH. Její podíl na celkovém 

daňovém výnosu státu je v obou zemích druhý nejvyšší po odvodech na pojištění. Vývoj 

sazby daně z přidané hodnoty zobrazují následující dva grafy: 

 

 Graf 2 Vývoj základní sazby DPH (Rázusa, 2014; Vesecký, 2013; Wolters Kluwer,  

©2014a) 
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Graf 3 Vývoj snížené sazby DPH (Rázusa, 2014; Vesecký, 2013; Wolters Kluwer, ©2014a) 

 

Z grafů vyplývá, ţe základní sazba daně byla zpoĉátku, v letech 1993-1994, pro obě země 

totoţná, ve výši 23 %. Pro ĈR to představovalo nejvyšší sazbu daně v historii, zatímco na 

Slovensku se následující rok ještě o něco málo zvýšila. V období let 2011 - 2012 se výše 

daně v obou zemích opět sjednotila, tentokrát na úrovni 20 %.  

Aĉkoliv obě země zavedly sníţenou sazbu daně ve výši 5 %, jejich vývoj se dále zcela 

rozcházel. ĈR tuto úroveň drţela aţ do r. 2007, od kdy se daň zaĉala postupně zvyšovat aţ 

na souĉasných 15 %. Vývoj na Slovensku je opět skokový, obdobně jako u daně z příjmů 

právnických osob. K největšímu skoku došlo v letech 2004 – 2006, kdy tuto sazbu dokonce 

zcela vypustili, a od r. 2007 se vyhoupla na úroveň 10 %, na které zůstala do souĉasnosti. 

(Rázusa, 2014; Vesecký, 2013; Wolters Kluwer, ©2014a) 

Chceme-li posoudit daňové zatíţení výrobků v jednotlivých státech daní z přidané hodno-

ty, nelze pouze ĉíselně porovnat hodnoty sazeb, ale musíme zohlednit zařazení výrobků  

do základní a sníţené sazby. Pro kaţdé spotřebitele jsou důleţitou poloţkou potraviny.  

Ty jsou v ĈR zařazeny do sníţené sazby, na Slovensku však podléhají sazbě základní. Zá-

kladní sazba DPH v roce 2014 ĉiní v ĈR 21 % a na Slovensku 19 %. U sníţené sazby je 

rozdíl výraznější. V ĈR je sníţená sazba ve výši 15 %, na Slovensku 10 % a 6 % na země-

dělské produkty. 

Následující příklad znázorňuje porovnání nákupu potravin v jednotlivých státech, uskuteĉ-

níme-li nákup potravin v hodnotě 100 EUR bez DPH. 
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Tab. 6 Nákup potravin v ČR a SR (vlastní zpravování) 

 

Z uvedeného příkladu je patrné, ţe poplatník v roce 2014 zaplatí na Slovensku na dani 

z přidané hodnoty z potravin o 4 EUR více. 

Pokud se dále zaměříme na problematiku zdaňovacího období, můţeme si všimnout roz-

dílné podobnosti v předpisech. V obou zemích platí, ţe pokud obrat plátce překroĉí záko-

nem stanovenou ĉástku, stává se zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, v opaĉném přípa-

dě je zdaňovacím obdobím kalendářní ĉtvrtrok. Liší se pouze zdanitelné ĉástky, pro ĈR  

to je 10 000 000,- Kĉ, a pro SR 331 939 EUR. 

4.3 Závěrečné zhodnocení porovnání daňového zatížení na území České 

a Slovenské republiky 

Úlohou této kapitoly bylo poukázat na některé významné rozdíly v zákonech obou zemí. 

Co se týĉe kategorie přímých daní, na základě uskuteĉněného pozorování a studování da-

ňového zákona je moţné vyslovit závěr, ţe Ĉeská republika má niţší daňové zatíţení neţ 

Slovensko. Na druhé straně je však slovenská legislativa z pohledu evidence a správy dní 

jednodušší a srozumitelnější pro všechny, na které se daň vztahuje. 

V kategorii nepřímých daní se tolik zásadních rozdílů nejeví. Sazba daně z přidané hodno-

ty je o něco málo niţší na Slovensku. Větší rozdíly jsou patrné ve spotřebních daních, kde 

si Slováci vedou velmi dobře. Ve všech případech, kromě daní z tabákových výrobků a 

piva, je její daňové zatíţení niţší neţ v ĈR. Tím pádem je v nepřímých daních výhodnější 

Slovenská republika. 

Je těţké urĉit, která země je na tom v koneĉném důsledku lépe. Oba státy mají své daňové 

zákony přizpůsobené potřebám svých obyvatel v závislosti na jejich ţivotní úrovni, a sa-

mozřejmě i podle potřeb státu, neboť daň, jak jiţ bylo vzpomenuto v teoretické ĉásti, je 

hlavním zdrojem příjmů veřejného rozpoĉtu. Pokud však má kapitola splnit svůj cíl, kte-

rým je urĉit, která země je na tom z hlediska daňového zatíţení lépe, je potřeba urĉit příz-

nivější daňový systém. A tím se stává, podle uskuteĉněných analýz a pozorování, Ĉeská 

republika.  
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5 POROVNÁNÍ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ PODNIKATELE V ČESKÉ 

REPUBLICE A NA SLOVENSKU 

Tato kapitola slouţí ĉásteĉně jako podklad pro komparativní analýzu reálného podnikatele, 

a zároveň zde budou srovnána daňová přiznání vyplněná podle ĉeských i slovenských zá-

konů. Pro přehlednější orientaci se bude poĉítat s průměrným kurzem v roce 2013, který 

ĉiní 25,974 EUR/CZK. Ĉeská měna bude zaokrouhlena na celé koruny podle matematic-

kých pravidel.  

5.1 Základní informace o podnikateli 

Poplatníkem je osoba „X“ (podnikatel si nepřeje být jmenován) samostatně výděleĉně ĉin-

ná, která podniká na základě ţivnostenského listu ĉ. 1008837911. Podnikatel je od ledna 

2011 provozovatelem ţivnosti volné i řemeslné. Předmětem podnikání volné ţivnosti je 

výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Pod řeme-

slnou ĉinnost spadá výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronic-

kých a telekomunikaĉních zařízení. Podnikatel je plátcem DPH a vede daňovou evidenci 

pomocí webového softwaru www.idoklad.cz. 

Pro výpoĉet daňové povinnosti tohoto podnikatele budu vycházet z údajů daňové evidence 

za rok 2013 a stejně tak i ze zákona o daních z příjmů za rok 2013. 

Veškeré údaje o podnikateli vycházejí z reálné praxe. Podnikatel vyuţil nabídky na zopti-

malizování jeho daňového zatíţení pro sledovaný rok a hodlá v případě příznivého výsled-

ku vyuţít doporuĉené moţnosti, jak výhodněji sníţit daňovou povinnost v příštích letech. 

Také porovnání podnikání u nás a na Slovensku je pro něj zajímavé, neboť v budoucnu 

plánuje rozšíření působnosti svého podnikání. 

Podnikatel je student, svobodný. Neodvádí tedy pojistné na sociální zabezpeĉení a zdra-

votní pojištění. Má sjednáno soukromé ţivotní pojištění, kde si ze zákona můţe roĉně 

uplatnit pouze 12 000,- Kĉ. Zaměstnává 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr. 

Ve svém obchodním majetku má zařazen pouze automobil, který odepisuje zrychleně. Jed-

ná se o model Dacia Logan Pick-up, který pořídil 20. 1. 2013 jako nový, za 269 000 Kĉ, 

zařazen ve 2. odpisové skupině, zdvihový objem motoru je 1 598 cm
3
. 

Za rok 2013 ĉinily jeho příjmy ze ţivnosti 855 750,- Kĉ. Pro své podnikání má zřízený 

běţný úĉet, úroky z tohoto úĉtu ĉinily za rok 2013 ĉástku 1 120 Kĉ. Podniká v pronajaté 
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dílně, v objektu, který není vloţen do obchodního majetku podnikatele. Kromě toho má 

pronajatý i sklad.  Podrobnější ĉlenění příjmů a výdajů naleznete dále. 

5.2 Výpočet daně z příjmů podnikatele za rok 2013 

Nejprve stanovíme výši daňové povinnosti pro podnikatele v Ĉeské republice, poté výpo-

ĉet přetransformujeme pomocí ustanovení slovenského zákona. 

5.2.1 Daň z příjmů v ČR 

Pro stanovení daňové povinnosti podnikatele je nutné znát výši odpisů. Tabulky pro stano-

vení doby odpisování a jednotlivých koeficientů pro zrychlený odpis, které jsou pouţity 

pro výpoĉet odpisu za sledovaný rok, jsou následující: 

Tab. 7 Odpisové skupiny a doba odpisování pro rok 2013 (§ 30 zákona o daních z příjmů 

č. 586/1992 Sb.) 

 

 

Tab. 8 Přiřazení koeficientů pro zrychlené odpisování v roce 20013 (§ 32 zákona o da-

ních z příjmů č. 586/1992 Sb.) 
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Máme tedy Automobil Dacia Logan Pick-up, pořízený 20. 1. 2013 jako nový v pořizovací 

ceně 269 000,- Kĉ, zařazený ve 2. odpisové skupině: 

odpis2013 = 269 000/5 = 53 800,-  

Vypoĉtená ĉástka odpisů je nákladovou poloţkou, kterou podnikatel zahrne do celkových 

výdajů v § 7, tedy do výdajů z podnikání. 

Celé daňové přiznání je přiloţeno v příloze ĉ. 1. Skládá se z daňového přiznání fyzických 

osob, jejíţ souĉástí je i příloha ĉ. 1 k dani z příjmů FO. Celkový základ daně se skládá 

z dílĉích základů daně z jiné samostatné výděleĉné ĉinnosti a z kapitálového majetku.  

Struktura jednotlivých příjmů a výdajů:  

Příjmy: 

§ 7 Příjmy ze ţivnosti 855 750,- 

§ 7 Celkem 855 750,- 

 

§ 8 Úroky z běţného úĉtu 1 120,- 

§ 8 Celkem 1 120,- 

 

Výdaje: 

§ 7 Provoz, spotřeba energií 201 004,- 

§ 7 Nájemné prodejny 33 916,- 

§ 7 Nájemné skladu 4 971,- 

§ 7 Odpisy 53 800,- 

§ 7 Reklama 9 000,- 

§ 7 Mzda zaměstnance 66 000,- 

§ 7 Pojistné za zaměstnance 22 440,- 

§ 7 Celkem 391 131,- 
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Tab. 9 Přehled celkových příjmů a výdajů za rok 2013 v ČR (vlastní zpracování) 

  

Dílĉí základ daně z příjmů za rok 2013 tvoří ĉástka 465 739,- Kč. Výpoĉet celkové daňové 

povinnosti je uveden v tabulce:  

Tab. 10 Výpočet daně z příjmů za rok 2013 v ČR (vlastní zpracování) 

 

Za rok 2013 zaplatil podnikatel na dani z příjmů FO ĉástku 39 195,- Kč. V následující ka-

pitole se pokusím zoptimalizovat tuto daňovou povinnost v daném roce tak, aby došlo ke 

sníţení celkové daňové povinnosti. 

5.2.2 Daň z příjmů na Slovensku 

Pro slovenské podmínky bylo nutné vyplnit daňové přiznání typu B, které je doloţeno 

v příloze ĉ. 2. Do základu daně se zapoĉítávají dílĉí základy daně obdobně jako v ĈR. 

Všechny ĉástky jsou přepoĉítány na eura s výjimkou odpisů. Odpisy by se podle slovenské 

legislativy vypoĉítaly odlišně, neboť Slovensko dělí dlouhodobý majetek pouze do 4 odpi-

sových skupin, jak je znázorněno v tabulce ĉ. 11. 

Tab. 11 Odpisové skupiny a doba odpisování pro rok 2013 (§ 26 zákona o dani z příjmů 

č. 595/2003) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 

 

Tab. 12 Koeficienty pro zrychlené odpisování v roce 20013 (§ 28 zákona o dani z příjmů 

č. 595/2003) 

 

Pořizovací cena poĉítaĉe by v přepoĉtu ĉinila 10 356,51 EUR. Výpoĉet odpisu je: 

odpis2013 = 10 356,51/6 = 1 726,09 EUR 

 

Struktura jednotlivých příjmů a výdajů:  

Příjmy: 

§ 6 Příjmy ze ţivnosti 32 946,41 € 

§ 6 Celkem 32 946,41 € 

 

§ 7 Úroky z běţného úĉtu 43,12 € 

§ 7 Celkem 43,12 € 

 

Výdaje: 

§ 7 Provoz, spotřeba energií 9 294,06 € 

§ 7 Nájemné prodejny 1 305,77 € 

§ 7 Nájemné skladu 191,38 € 

§ 7 Odpisy 1 726,09 € 

§ 7 Reklama 346,50 € 

§ 7 Mzda zaměstnance 2 541,00 € 

§ 7 Pojistné za zaměstnance 863,94 € 

§ 7 Celkem 16 268,74 € 
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Tab. 13 Přehled celkových příjmů a výdajů za rok 2013 v SR (vlastní zpracování) 

 

Nezdanitelnou ĉástí základu daně je pouze ĉástka 3 803,33 EUR na poplatníka za podmín-

ky, ţe je výše základu daně rovna nebo niţší neţ 19 809 EUR, coţ náš podnikatel splňuje.  

Tab. 14 Výpočet daně z příjmů za rok 2013 v SR (vlastní zpracování) 

 

Přehledné srovnání daňové povinnosti v rámci ĈR a SR je uvedeno v tabulce. 

Tab. 15 Srovnání daňové povinnosti podnikatele (vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je patrné, ţe celková výše základu daně vychází rozdílně, konkrétně je o 31 433,- 

Kĉ niţší v případě podnikání na Slovensku. Nutné je však zmínit, ţe podnikající studenti 

mají na Slovensku znaĉnou nevýhodu oproti ĈR. I přesto, ţe studují, jsou povinni po prv-

ním roce podnikání odvádět státu sociální pojištění, pokud jejich příjem z podnikání pře-

sáhne hranici 393 EUR (10 022 Kĉ) měsíĉně, coţ je minimální vyměřovací základ  

a maximální vyměřovací základ je 3 930 EUR (100 215 Kĉ) měsíĉně. To představuje mi-

nimální výši odvodu 130,27 EUR (3 322 Kĉ) a maximální 1 302,79 EUR (33 221 Kĉ). 

(Fuĉík et al., 2013) 

V našem případě s touto skuteĉností nebylo kalkulováno, neboť nelze zjistit přesnou ĉást-

ku, jakou by podnikatel odváděl na Slovensku. Odvody se poĉítají z měsíĉního základu 
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daně (bez navýšení o zaplacené odvody) děleno koeficientem 2 a děleno poĉtem měsíců, 

po které byla ĉinnost vykonávána.  

Zásadní rozdíl dále představují nezdanitelné ĉásti základu daně a slevy na poplatníka, které 

sniţují daň. V Ĉesku si podnikatel „X“ uplatní soukromé ţivotní pojištění a slevu na po-

platníka a studenta. Přesto, ţe si Slovensko můţe také uplatnit slevu na poplatníka nebo 

manţelku, neodeĉítá si to od daně. To způsobí, ţe i kdyţ uplatnění slevy na poplatníka 

znamená v ĈR pouhých 24 840,- Kĉ a na Slovensku 98 788,- Kĉ, tak je zřejmé, ţe výhod-

nější je to v ĈR. Jak jiţ bylo řeĉeno, Slovensko si sice můţe uplatnit vyšší ĉástku, ale bo-

huţel ji můţe odeĉíst uţ od základu daně, a ne aţ od daně samotné, jako je tomu v ĈR. 

Slovensko disponovalo s přijatelnějším základem daně, ale nemůţe konkurovat ĉeským 

slevám. Ĉeské slevy respektují sociální postavení dluţníka a mají větší efekt neţ na Slo-

vensku. Celková daňová povinnost tak vychází v ĈR niţší o 24 554,- Kĉ. 

5.3 Výpočet DPH podnikatele za rok 2013 

Nejprve si znázorníme daňové zatíţení na území  Ĉeské republiky, poté na Slovensku. 

5.3.1 DPH v ČR 

Tab. 16 Přehled DPH za rok 2013 v ČR (vlastní zpracování) 

 

Tabulka ĉ. 16 zobrazuje přehled DPH na vstupu a na výstupu podnikatele „X“. Za rok 

2013 obdrţí nadměrný odpoĉet DPH ve výši 22 388,- Kĉ.  Nárok na odpoĉet daně vzniká 
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plátci DPH tehdy, jsou-li přijatá zdanitelná plnění pouţita pro vlastní ekonomickou ĉin-

nost. Konkrétně v případě pana „X“ je to způsobeno tím, ţe během roku 2013 mu plynuly 

příjmy především z prodejní ĉinnosti, neţ ze servisu a oprav. 

5.3.2 DPH na Slovensku 

Zákon o dani z přidané hodnoty se v Ĉesku a na Slovensku výrazně neliší. Pan „X“ nepři-

chází do styku s produkty nebo sluţbami, na které se vztahuje sníţená sazba daně, a to ani 

podle ĉeského, ani slovenského zákona. Z pohledu slovenského zákona je výpoĉet daňové 

povinnosti zachycen v tab. 17. 

Tab. 17 Přehled DPH za rok 2013 na Slovensku (vlastní zpracování) 

 

Tab. 18 Porovnání daňové povinnosti k DPH (vlastní zpracování) 

 

Z tabulky srovnávající výši DPH obou zemí (Tab. 18) vychází nárok na odpoĉet DPH na 

Slovensku o něco niţší neţ v ĈR, coţ je způsobeno niţší sazbou daně pro Slovensko. 
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5.4 Výpočet silniční daně podnikatele za rok 2013 

Silniĉní daň se v obou zemích urĉuje podle rozdílných kritérií. Jedno z nejdůleţitějších je 

na Slovensku vyšší územní celek, ve kterém jsou vozidla registrované. Pro úĉely kompara-

ce těchto daňových zákonů urĉíme, ţe pan „X“ si při eventuálním přesídlení na Slovensko 

zvolí jako své sídlo město Bratislavu. 

5.4.1 Silniční daň v ČR 

Automobil Dacia Logan Pick-up, pořízený a poprvé registrovaný 20. 1. 2013 za 269 000,- 

Kĉ, má zdvihový objem motoru 1 598 cm
3
: 

Roĉní sazba daně 1 500 cm
3
 – 2 000 cm

3
: 3 000,- Kč 

Sníţení sazby o 48 % po dobu 36 měsíců od první registrace: 

0,48 * 3 000 = 1 440,- Kč 

3 000 – 1 400 = 1 560,- Kč 

Silniĉní daň v ĈR bude ĉinit 1 560,- Kĉ. 

5.4.2 Silniční daň na Slovensku 

Základem daně u osobního automobilu je zdvihový objem vozidla. Sazby daně 

z motorových vozidel můţe stanovit vyšší územní celek. Tyto sazby nesmí být niţší neţ 

minimální sazby uvedené v příloze 4 zákona 582/2004. Dle Všeobecného závazného naří-

zení Bratislavského samosprávného kraje ĉ. 38/2010 ze dne 15. prosince 2010 o dani 

z motorových vozidel, je stanovena roĉní sazba u zdvihového objemu motoru  1 500 - 

2 000 m
3 

ve výši 155,36 EUR. V přepoĉtu kurzem 25,974 ĉiní 4 035,- Kč. 

Podnikatel by na Slovensku odváděl roĉně silniĉní daň ve výši 4 035,- Kĉ. 

Tab. 19 Porovnání daňové povinnosti k silniční dani (vlastní zpracování) 

 

Celková daňová povinnost pana „X“ je z pohledu ĉeského zákona niţší neţ na Slovensku, 

a to konkrétně o 2 475,- Kĉ. Tento rozdíl není aţ tak významný, ale pokud by v budoucnu 

poplatník vlastnil větší poĉet osobních automobilů, zřejmě by se významně zvýšila daňová 

povinnost při změně sídla nebo otevření poboĉky na Slovensku. 
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Následující graf znázorňuje výši celkového daňového zatíţení podnikatele v roce 2013  

a srovnává ho s daňovým zatíţením, jakého by podnikatel dosáhl v daném roce na Sloven-

sku. 

 

Graf 4 Porovnání skutečného daňového zatížení podnikatele v r. 2013  

  (vlastní zpracování) 
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6 NÁVRH OPTIMALIZACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PODNIKATELE ZA 

ROK 2013 

Z výpoĉtu daně z příjmu, který je uveden v předcházející kapitole, jsme zjistili, ţe podni-

katel zaplatil ve sledovaném roce daň ve výši 39 195,- Kĉ. V následujících výpoĉtech bude 

podnikateli doporuĉeno zoptimalizování některých výdajů. 

6.1 Optimalizace odpisů dlouhodobého majetku 

Jelikoţ je podnikatel prvním vlastníkem automobilu, můţe si odpis v prvním roce zvýšit  

o 10 % pořizovací ceny automobilu dle zákona o daních z příjmů ĉ. 586/1992 Sb., § 32. 

Výpoĉet by vypadal následovně: 

klasický odpis2013 = 269 000/5 = 53 800,- 

navýšení odpisu = 269 000*0,10 = 26 900,- 

roĉní odpis2013 = 53 800 + 26 900 = 80 700,-  

 

Tab. 20 Celkové příjmy a výdaje podnikatele po optimalizaci odpisů v ČR  

(vlastní zpracování) 

 

 

Tab. 21 Výpočet dně po optimalizaci odpisů v ČR (vlastní zpracování) 
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Zjistili jsme, ţe po úpravě odpisu automobilu je výsledná daňová povinnost 35 160,- Kĉ 

pro podnikatele výhodnější. Sice představuje daňovou úsporu pouze 4 035,- Kĉ, je však 

vhodné tuto moţnost odpisování v prvním roce uplatnit i u případného dalšího pořizované-

ho majetku. 

6.1.1 Odpisy na Slovensku 

Na rozdíl od ĉeského zákona, na Slovensku nelze uplatnit výhoda pro prvního vlastníka,  

a výpoĉet odpisu rovnoměrným způsobem by vyšel totoţně, neboť se stanovuje jako podíl 

pořizovací ceny majetku a doby odpisování stanovené pro příslušnou odpisovou skupinu, 

coţ přestavuje stejné ĉíslo, jako koeficienty v prvním roce u zrychleného odpisování. 

Přehledné srovnání daňové povinnosti po optimalizaci odpisů v obou zemích přináší násle-

dující tabulka (Tab. 22). Daňovou povinnost na Slovensku nebylo moţné optimalizovat 

touto metodou, naopak se prohloubil rozdíl v odváděné dani mezi oběma zeměmi, tedy 

poplatník by v ĈR odvedl daň o 28 589,- Kĉ niţší neţ na Slovensku. 

Tab. 22 Srovnání daňové povinnosti podnikatele po optimalizaci odpisů  

(vlastní zpracování) 

 

6.2 Výpočet optimalizované daně při použití paušálních výdajů 

Pouţití paušálních výdajů se řídí zákonem o dani z příjmů. Podnikatel si jednoduše zjistí, 

zda je pro něj uplatnění paušálních výdajů vhodné. V tomto případě je poměr výdajů 

k příjmům ve výši 80 %. Pokud by se podnikatel pro tuto variantu rozhodl, dá se předpo-

kládat, ţe se mu sníţí i administrativní nároĉnost při sestavování daňového základu. Sou-

ĉasně musí splnit podmínky, za kterých je moţno výdajový paušál pouţít – upravit základ 

daně o pohledávky, závazky a zásoby k 31. 12. předchozího zdaňovacího období a podat 

dodateĉné daňové přiznání. Z důvodu následných vyměřovaných sankcí za dodateĉné da-
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ňové přiznání je vhodné přechod na paušální výdaje naplánovat předem a upravit daňový 

základ jiţ při podání řádného daňového přiznání.  

Podnikatel neměl ţádné pohledávky a zásoby na skladě, které by souvisely s úpravou vý-

sledku hospodaření předchozího roku dodaněním zásob, případně pohledávek a závazků. 

Ĉástka příjmů náleţících do § 7 byla vypoĉtena ve výši 855 750,- Kĉ. Paušální výdaje ve 

výši 80 % jsou tedy v ĉástce 684 600,- Kĉ. Pro přehlednost jsou údaje znovu uvedeny 

v souhrnné tabulce. 

Tab. 23 Přehled příjmů a výdajů pro rozdělení paušálem v ČR (vlastní zpracování) 

 

Dílĉí základ daně z příjmů za rok 2013 se oproti původní ĉástce 465 739,- Kč sníţil na 

ĉástku 133 383,- Kč. 

Tab. 24 Výpočet daně z příjmů po uplatnění paušálních výdajů v ČR (vlastní zpracování) 

 

Za rok 2013 by podnikatel po optimalizaci výdajů pomocí paušálu dosáhl daňové úspory,  

dokonce daň by vůbec neodváděl.  

6.2.1 Paušální výdaje na Slovensku 

Co se týĉe paušálních výdajů na Slovensku, předmět ĉinnosti nespadá do řemeslných ţiv-

ností a pan „X“ by si mohl uplatnit výdaje pouze ve výši 40 % příjmů, tedy ĉástku 

13 178,56 EUR. Tato ĉástka by pro něj znamenala sníţení výdajů, tím pádem zvýšení zá-

kladu daně a souĉasně zvýšení daňové povinnosti. V tomto případě je výhodnější uplatňo-

vat skuteĉné výdaje. 
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Tab. 25 Srovnání daňové povinnosti podnikatele po optimalizaci výdajů pomocí paušálu 

(vlastní zpracování) 

 

Optimalizace pomocí paušálních výdajů je ideální pro podnikatele v ĈR, ale pro podmínky 

na Slovensku se naopak jeví nepříznivě. Poplatníkovi by se sníţily výdaje, ĉímţ by se zvý-

šil základ daně a daňová povinnost. Pro srovnání, které znázorňuje tab. 25 jsou tedy pone-

chány pro Slovensko původní hodnoty.  

6.3 Konečné shrnutí, návrhy a doporučení 

Tato kapitola měla zdůraznit poplatníkům legální prostředky, které umoţňují sníţit daňo-

vou povinnost. Návrhy se týkají příjmů, které pobíral poplatník „X“, tedy příjmů 

z podnikání. Pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka povaţuji za hlavní prostředek 

vyuţití všech způsobů sníţení daňové povinnosti, které umoţňují příslušné daňové zákony 

v Ĉeské i Slovenské republice. Samozřejmostí by měla být schopnost poplatníka prokázat, 

ţe zdanitelné příjmy i výdaje, které ve svém daňovém přiznání uplatňuje, jsou v souvislosti  

s ĉinností, kterou provozuje. 

V prvním návrhu optimalizace v podobě odpisů bylo podnikateli navrţeno, po propoĉtu 

všech variant odpisování (rovnoměrné odpisování, zrychlené, rovnoměrné se zvýšeným 

odpisem v prvním roce v případě prvního vlastníka a zrychlené se zvýšeným odpisem 

v prvním roce u prvního vlastníka), vyuţít zrychleného odpisování se zvýšeným odpisem  

v prvním roce, neboť podnikatel je prvním majitelem automobilu. Původní odpis se zvýšil 

o 10 % pořizovací ceny, tedy o ĉástku 26 900,- Kĉ. Tento rozdíl sníţil základ daně na 

438 839,- Kĉ a celkovou daň na 35 160,- Kĉ. Daňová úspora přestavuje ĉástku 4 035,- Kĉ.  

Na první pohled se nejedná o významnou sumu, neboť podnikatel odepisuje pouze jeden 

automobil, ale v budoucnu při předpokládaném rozšíření ĉinnosti a nákupu dalšího dlou-

hodobého majetku je vhodné na tuto moţnost pamatovat.  
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Co se týĉe podnikání na Slovensku, tamní zákony neumoţňují ţádné výhody pro prvního 

vlastníka, dokonce výpoĉet odpisu rovnoměrným a zrychleným způsobem vyšel totoţně, 

neboť rovnoměrný odpis se stanovuje jako podíl pořizovací ceny majetku a doby odpiso-

vání stanovené pro příslušnou odpisovou skupinu. Výsledkem je stejné ĉíslo, jako při pou-

ţití koeficientu v prvním roce u zrychleného odpisování. Daňový základ by byl ve výši 

434 306,- Kĉ a celková daňová povinnost představuje ĉástka 63 749,- Kĉ. 

Celková výše základu daně vyšla lépe na Slovensku, o 4 533,- Kĉ niţší. Nutné je však 

zmínit problematiku odvodů sociálního pojištění podnikajících studentů na Slovensku. Na 

rozdíl od ĉeské legislativy, na Slovensku jsou tito studenti povinni odvádět státu sociální 

pojištění po prvním roce podnikání, pokud jejich příjem z podnikání přesáhne hranici 

10 020,- Kĉ měsíĉně. Výše odvodů je v rozmezí od 3 322,- Kĉ aţ 33 221,- Kĉ. Uvedené 

výpoĉty nezahrnují tyto odvody, neboť pro naše úĉely je nelze přesně zjistit.  

I přes příznivější základ daně na Slovensku vychází výsledná daňová povinnost pro podni-

katele v ĈR niţší, a to aţ o 28 589,- Kĉ. Zásluhu na tom mají nezdanitelné ĉásti základu 

daně a slevy sniţující daňovou povinnost přímo. 

Ve druhém návrhu optimalizace byla podnikateli navrţena moţnost pouţití paušálních 

výdajů. Obor podnikání poplatníka v ĈR spadá do řemeslných ţivností, coţ znamená, ţe 

paušální výdaje lze uplatnit aţ do výše 80 % příjmů. Tahle moţnost se pro poplatníka jeví 

velice výhodně, neboť pro něj představuje daňovou úsporu, a daň by dokonce vůbec neod-

váděl. V rámci Slovenska si však poplatník můţe uplatnit pouze 40 % ze svých příjmů, 

kdy by došlo k navýšení celkových výdajů, a tedy navýšení daňové povinnosti. Tato vari-

anta na Slovensku nepřichází v úvahu. 

Co se týĉe daně z přidané hodnoty, zákony obou zemí se výrazně neliší. Pan „X“ nepřichá-

zí do styku s produkty nebo sluţbami, na které se vztahuje sníţená sazba daně, a to ani 

podle ĉeského, ani slovenského zákona. Poplatník má navíc právo na odpoĉet DPH. 

V případě silniĉní daně je daňová povinnost niţší z pohledu ĉeského zákona, neţ by tomu 

bylo na Slovensku. Zatím pouze o 2 475,- Kĉ, v budoucnu se však předpokládá rozšíření 

ĉinnosti poplatníka, a lze oĉekávat i zvýšení poĉtu osobních automobilů. Při případném 

přesídlení ĉi otevření poboĉky na Slovensku by daňová povinnost ze silniĉní daně ještě 

vzrostla. 

Závěrem lze zcela jednoznaĉně konstatovat, ţe pro podnikajícího studenta jsou daňově 

příznivější podmínky na území Ĉeské republiky. Nejpříznivěji se jeví moţnost optimaliza-
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ce daňové povinnosti při uplatňování paušálních výdajů. Co se týká Slovenska, daňovou 

povinnost poplatníka nebylo moţné optimalizovat ani jedním z uvedených způsobů.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést komparaci daňových soustav Ĉeské republi-

ky a Slovenska a poukázat na nejvýraznější rozdíly. Zároveň na základě znalostí obou da-

ňových soustav urĉit, zda by pro zkoumaného podnikatele se sídlem na území Ĉeské re-

publiky bylo výhodné z pohledu daňové optimalizace změnit sídlo firmy, případně otevřít 

si poboĉku na Slovensku. 

Práce je rozdělena na dvě ĉásti, teoretickou a praktickou. V první ĉásti jsem zpracovala 

teoretická východiska práce týkající se daňové politiky a daňových soustav Ĉeské a Slo-

venské republiky. Zaměřila jsem se především na seznámení ĉtenáře s definicí daní, jejími 

funkcemi, vysvětlila jsem konstrukĉními prvky, jako např. daňový subjekt, daňová povin-

nost, správce daně nebo předmět daně. Dále jsem se jiţ zabývala daňovými soustavami 

podrobněji, přiĉemţ jsem popsala konkrétně jednotlivé daně těchto analyzovaných soustav. 

V praktické ĉásti jsem nejprve provedla komparaci daňových soustav obecně, a na základě 

příkladů jsem poukázala na rozdíly ve zdaňování jednotlivých přímých i nepřímých daní. 

Na základě uskuteĉněného pozorování a studování daňového zákona je těţké urĉit, která 

země je na tom v koneĉném důsledku lépe, neboť mezi těmito daňovými soustavami nej-

sou aţ tak znaĉné rozdíly. Oba státy mají své daňové zákony přizpůsobené potřebám svých 

obyvatel v závislosti na jejich ţivotní úrovni, a samozřejmě i podle potřeb státu, neboť daň 

je hlavním příjmem veřejného rozpoĉtu. Jako zemi s daňově příznivějším systémem jsem 

shledala Ĉeskou republiku.  

Podstatnější ĉást praktické ĉásti tvoří analýza souĉasného stavu daňového zatíţení pana 

„X“, studujícího podnikatele. V analýze jsem se zaměřila zejména na daň z příjmu, dále 

daň z přidané hodnoty a silniĉní daň. V této ĉásti jsem odhalila další markantní rozdíl odli-

šující ĉeskou legislativu od slovenské. Mimo nezdanitelných ĉástí základu daně a slev na 

dani, které jsem zmapovala v předcházející kapitole, jsem narazila na nový problém. A tím 

je znevýhodnění podnikajícího studenta na Slovensku oproti podmínkám v Ĉeské republi-

ce. Nejenţe slovenský poplatník si nemůţe uplatnit slevu na studenta, navíc po prvním 

roce své ĉinnosti podléhá odvodům sociálního pojištění. 

V poslední kapitole jsem se zaměřila na analyzování cíle bakalářské práce, tedy zjištění, 

zda by se eventuální přesídlení poplatníka z Ĉeské republiky na Slovensko dalo povaţovat 

za nástroj optimalizace daňové povinnosti. Analýza daně z příjmů vyšla jednoznaĉně lépe 
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v ĉeských podmínkách, neboť na Slovensku nešla ani jedním z uvedených způsobů opti-

malizovat. 

Analýza daně z přidané hodnoty nebyla obsáhlá, protoţe obě země jiţ podléhají platnosti 

směrnic Evropské unie, která se podrobně zabývá touto problematikou a teda moţnost op-

timalizace je jen minimální. Taktéţ podnikatel patří mezi obchodníky, ĉili má nárok na 

odpoĉet daně, a není nutné daň nějak optimalizovat. 

Při výpoĉtu silniĉní daně jsem zjistila, ţe z důvodu celoplošného sazebníku by podnikatel 

na dani v podmínkách ĉeského daňového zákona ušetřila. Slovenská republika ještě rozdě-

luje uţitkové vozidla podle mnoţství emisí, coţ by vedlo k vyššímu daňovému zatíţení, 

neţ na území Ĉeské republiky. 

Nakonec jsem zhodnotila všechny analyzované kategorie daní. Výsledky plynoucí 

z analýzy souĉasného stavu daňového zatíţení a projektu daňové optimalizace poplatníka 

z pohledu slovenského daňového zákona jsem porovnala, vyhotovila tabulku celkových 

rozdílů týkajících se daně z příjmů fyzických osob, a popsala jsem zbývající 2 kategorie. 

Výsledkem je skuteĉnost, ţe pro podnikatele by z hlediska optimalizace daňové povinnosti 

nebylo výhodné sídlo měnit ani zakládat novou firmu ĉi poboĉku na Slovensku. 

Závěrem bych chtěla podnikateli doporuĉit, aby se spíše zaměřil na optimalizaci daňového 

základu v podmínkách ĉeské legislativy, protoţe ještě stále nedosáhl, samozřejmě v me-

zích zákona, takovou daňovou povinnost, aby o ní mohl prohlásit, ţe je z jeho pohledu 

optimální. Jelikoţ se jedná o řemeslnou ţivnost, domnívám se, ţe přechod na paušální vý-

daje v dalších letech je v tomto případě velice výhodný. Nakonec bych ještě navrhovala 

zváţit uplatnění vícero odĉitatelných poloţek od základu daně. 
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