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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob – nerezidentů v ČR 

a ve vybraných zemích EU.  

V teoretické části je vysvětlen pojem daně, funkce a třídění daní a popsány daňové systémy 

ČR a vybraných zemí EU – Irska, Polska, Německa, Rakouska, Slovenska a Velké Britá-

nie. 

Praktická práce je zaměřena na analýzu daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve vybraných 

zemí EU a jejich srovnání. Cílem práce je vypracování návrhu metodiky zjednodušení po-

stupu zdanění příjmů fyzických osob - nerezidentů. 

 

Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, nerezident, základ daně, odčitatelné položky, 

slevy na dani, daňová povinnost, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob   

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on income taxation of individuals - non-residents in the Czech Re-

public and in selected countries of the EU.  

In the theoretical section explains the concept of taxes, functions and classification of taxes 

and tax systems described in the Czech Republic and selected EU countries - Ireland, Po-

land, Germany, Austria, Slovakia and the United Kingdom.  

Practical work is focused on the analysis of the income tax of individuals in the Czech Re-

public and selected EU countries and their comparison. The aim of the work is to develop a 

draft methodology for simplifying the procedure for taxation of individuals - non-residents.  

 

Keywords: Personal Income Tax, Non Resident, Tax Base, Deductible Items, Amount of 

Tax Relief, Tax Liability, Income Tax Return by Individuals
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ÚVOD 

 „Ubi societas, ibi collectae“ – kde je společnost, tam jsou daně. (Starý, 2009, s. 7). Daně 

jsou nejen v současné době velmi diskutovaným tématem laické i odborné veřejnosti, ne-

boť každý z nás se s daněmi v různé podobě setkává dnes a denně. Cena zboží nebo služby 

obsahuje daň z přidané hodnoty a některé vybrané druhy zboží spotřební daň. Pokud pou-

žíváme vozidlo pro podnikání, platíme silniční daň. Z mého pohledu jako nejzajímavější se 

jeví daň z příjmů fyzických osob. Každá fyzická osoba, která dosahuje příjmy je této dani 

podrobena. Většina z nás je zaměstnána a má příjmy ze závislé činnosti, případně příjmy ze 

samostatné činnosti (podnikání) a příjmy z kapitálového majetku (úroky z vkladů). Běžné 

jsou i příjmy z pronájmu a jednorázové příjmy, např. příjmy z prodeje nemovitostí. Fyzické 

osoby tyto příjmy nedosahují jen ze zdrojů v tuzemsku, ale stále častěji i ze zdrojů 

v zahraničí. 

Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku zdaňování příjmů fyzických osob - nere-

zidentů v rámci ČR a vybraných zemí EU. 

Teoretická část práce je zaměřena na základní daňové pojmy – definici daně, funkce a tří-

dění daní dle různých hledisek, požadavky které jsou kladeny na kvalitní daňový systém a 

zejména stručnou charakteristiku daňového systému ČR a ve vybraných zemích EU – 

Irsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Velké Británii.  

V rámci praktické části práce bude podrobněji analyzována daň z příjmů fyzických osob 

v ČR a výše uvedených vybraných zemích EU, zejména bude provedeno srovnání ustano-

vení definujících poplatníka, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, způsob stanovení 

základu daně, odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně, slevy na dani, sazby 

daně, zdaňovací období, zdaňování příjmů nerezidentů, zdaňování formou srážkové daně. 

Výstupem bude vypracování návrhu metodiky zjednodušení postupu zdanění příjmů fyzic-

kých osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. 

Předmětem práce je základní orientace fyzické osoby – nerezidenta v příjmech, které jsou 

předmětem daně, a technikách jejich zdanění. Účelem práce není stanovení konkrétní výše 

dílčích základů daně a celkového základu daně, ale forma zdanění. Způsob zdanění bude 

prezentován ve vazbě na zdaňování příjmů nerezidentů v ČR. Pro úplnost bude ukázán i 

způsob zdanění příjmů rezidentů daného státu, kteří pobírají příjmy ze zdrojů v zahraničí 

ve vazbě na daňovou legislativu ČR.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA DANĚ  

Daňový systém neboli daňová soustava je souhrnem všech daní, které na území daného 

státu existují. Systém kombinace různých daní zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí da-

ní, neboť každá daň se chová odlišně, a proto i jiným způsobem plní požadavky, které jsou 

na daňový systém kladeny. (Jánošíková, 2009, s. 296) 

1.1 Daň   

Daň je povinná zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, nee-

kvivalentní, nenávratná a pravidelně se opakující. Dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv 

a svobod lze daně uložit pouze zákonem. Neúčelovost znamená, že výnos konkrétní daně 

od konkrétního subjektu není určen k financování konkrétní činnosti. Nenávratná je proto, 

že subjekt nedostane za odvedenou daň žádnou protihodnotu, ale využívá služby poskyto-

vané státem, územním správním celkem nebo obcí. Tyto služby nejsou ekvivalentní výši 

zaplacené daně – někdo zaplatí méně, někdo více a někdo nezaplatí žádnou daň. Daně se 

pravidelně opakují – měsíčně, ročně. 

Z ekonomického hlediska je daní i clo, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspě-

vek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. (Na-

kladatelství Sagit, 2014) 

1.2 Veřejný rozpočet 

Jako další definice se uvádí, že daň je neúvěrovým příjmem veřejného rozpočtu. Veřejný 

rozpočet je peněžním fondem a finančním plánem veřejnoprávních subjektů. Soustava ve-

řejných rozpočtů je tvořena: 

 státním rozpočtem, 

 rozpočty krajů a obcí, 

 rozpočty příspěvkových organizací, 

 rozpočty dobrovolných svazků obcí. 

Příjmy veřejného rozpočtu mohou být úvěrové, které jsou návratné (zvýšené o úrok) a ne-

úvěrové, tj. nenávratné. Největší podíl neúvěrových příjmů veřejného rozpočtu tvoří daně, 

ostatní neúvěrové příjmy – sankční platby, příjmy z prodeje majetku apod. - jsou minimál-
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ní. Způsob rozdělení jednotlivých daní do veřejného rozpočtu stanovuje rozpočtové určení 

daní. Legislativně je tato oblast ošetřena zákonem č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

zákonů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

zákonů č. 320/2001 Sb. a č. 450/2001 Sb. a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zá-

kon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákonů č. 492/2000 Sb. a č. 483/2001 Sb. (Na-

kladatelství Sagit, 2014) 

1.3 Funkce daní 

Daně plní v ekonomice zejména 3 následující funkce: 

 alokační funkce – umístění peněžních prostředků tam, kam by při tržní alokaci ne-

byly umístěny, 

 redistribuční funkce – zmírňování rozdílů v příjmech, vyšší příjmy nebo majetek 

jsou zdaňovány více (progresivní zdanění), 

 stabilizační (ekonomická) funkce – je součástí hospodářské politiky státu, zmírňuje 

cyklické výkyvy v ekonomice, ovlivňuje agregátní národohospodářské ukazatele – 

agregátní poptávku, cenovou hladinu a tím ovlivňuje i ekonomické chování jednot-

livých subjektů.  

Někdy se uvádí funkce fiskální – získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů 

pro financování veřejných výdajů. (Kubátová, 2005, s. 16-17) 

1.4 Třídění daní 

Daně lze obecně třídit podle mnoha různých kritérií dle účelu použití. Dále jsou popsány 

nejčastěji používaná kritéria třídění daní. 

1.4.1 Třídění daní podle vazby na vlastní důchod subjektu 

Jedná se o základní třídění daní na daně přímé a nepřímé. Přímé daně jsou daně, které do-

padají přímo na jeho nositele – poplatníka. Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž 

příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatníci jsou vždy vymezeni 

příslušným daňovým zákonem. Mezi přímé daně řadíme tyto daně: 
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 daň z příjmů fyzických osob, 

 daň z příjmů právnických osob, 

 daň z nemovitých věcí, 

 daň silniční, 

 daň dědická, 

 daň darovací, 

 daň z nabytí nemovitých věcí. (Nakladatelství Sagit, 2014) 

Daně nepřímé nedopadají na nositele přímo formou daní, ale nepřímo v ceně zboží a slu-

žeb, které hradí. Subjekt, který nepřímé daně odvádí – plátce není shodný se subjektem, 

který je nese – poplatníkem. U plátců je nepřímá daň pouze průběžnou položkou, která 

neovlivňuje jeho majetkové poměry. Plátce lze definovat jako fyzickou nebo právnickou 

osobu, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň od poplatníků 

vybranou nebo poplatníkům sraženou. Plátci jsou vždy vymezeni v jednotlivých daňových 

zákonech.  

K nepřímým daním patří: 

 daň z přidané hodnoty, 

 spotřební daně. (Nakladatelství Sagit, 2014) 

1.4.2 Rozdělení daní podle objektu zdanění 

Podle objektu zdanění členíme daně na daně: 

 daně důchodové, 

 daně ze spotřeby, 

 daně majetkové, 

 daň z hlavy, 

 daně výnosové. 

Daně důchodové jsou daně, které jsou placeny fyzickými nebo právnickými osobami 

z jejich důchodu - příjmu. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob.  
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Jako daně ze spotřeby se označují daně, které zatěžují spotřebu. Daně ze spotřeby mohou 

být všeobecné -  jsou ukládány na prodej výrobků a služeb (daň z přidané hodnoty) a selek-

tivní, které jsou ukládány na konkrétní výrobky - akcízy – spotřební daně (daň z piva, daň 

z tabákových výrobků, daň z minerálních olejů apod.). Všeobecná daň ze spotřeby může 

být duplicitní (kaskádovitá) nebo neduplicitní.  

Movité a nemovité věci jsou předmětem daně majetkové.  Patří k nim daň z nemovitých 

věcí, daň dědická, daň darovací a daň z nabytí nemovitostí. 

Daň z hlavy je daň, jejímž poplatníkem je každá fyzická osoba bez ohledu na její příjem a 

majetkové poměry. Tato daň je pro všechny stejná, a pro poplatníky s nízkými příjmy může 

být neúnosná. Tato daň plní pouze funkci fiskální. Jedná se o výjimečnou daň, která byla 

uplatňována ve starověku a středověku, např. daň z komínů. 

Výnosové daně zdaňují určitý druh výnosu, např. ze zemědělské činnosti, ze živnosti, 

z podnikání apod. Jedná se např. o živnostenskou daň.  (Nakladatelství Sagit, 2014) 

1.4.3 Rozdělení daní podle vztahu k poplatníkovi 

Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka členíme daně na daně osobní a daně in rem. 

(Nakladatelství Sagit, 2014) 

1.4.4 Třídění daní podle OECD 

Pro srovnávání daňových systémů na mezinárodní úrovni se používá členění daní podle 

metodiky OECD (Široký, 2012, s. 34 – 36): 

 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 

 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení, 

 3000 Daně z mezd a pracovních sil, 

 4000 Daně majetkové, 

 5000 Daně ze zboží a služeb  

 6000 Ostatní daně. 
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2  POŽADAVKY NA KVALITNÍ DAŇOVÝ SYSTÉM 

Daňový systém se utvářel působením ekonomických, politických a sociálních vlivů. Na 

kvalitní daňový systém jsou kladeny následující požadavky: 

 daňová spravedlnost, 

 daňová efektivnost, 

 právní perfektnost, 

 jednoduchost a srozumitelnost, 

 správné působení na chování ekonomických subjektů. (Jánošíková, 2009, s. 296) 

2.1 Daňová spravedlnost 

Pod pojmem daňová spravedlnost rozumíme skutečnost, že každý subjekt přispívá do ve-

řejného rozpočtu takovým objemem finančních prostředků, který odpovídá jeho možnos-

tem a jeho prospěchu ze spotřeby služeb poskytovaných státem. V této souvislosti hovoří-

me o dvou principech: 

 princip platební schopnosti (bohatí by měli platit více a chudí méně), 

 princip prospěchu (kdo má prospěch, ten by měl platit). (Kubátová, 2009, s. 17) 

2.2 Daňová efektivnost 

Požadavkem na efektivnost daní je, aby s nimi byly spojeny co nejmenší administrativní 

náklady a minimalizace nadměrného daňového břemene. Platí zde přímá úměra, čím jsou 

daně složitější, tím jsou administrativní náklady vyšší. (Kubátová, 2009, s. 18) 

2.3 Právní perfektnost 

Aby byl daňový systém účinný, měly by být daňové zákony perfektní. Daňový subjekt ne-

může být nucen, aby platil co nejvyšší daně. Každý daňový subjekt se proto snaží minima-

lizovat svoji daňovou povinnost. Zákonnými prostředky jsou daňové úspory, kterými je 

úmyslně ovlivňováno ekonomické chování subjektů. Dalším způsobem je vyhýbání se dani 

prostřednictvím využívání mezer ve znění zákona. Nelegálním způsobem je daňový únik 

ve formě krácení daně nebo neodvedení daně. (Jánošíková, 2009, s. 297) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 

2.4 Jednoduchost a srozumitelnost 

Každý daňový subjekt by měl dopředu znát rozsah svých daňových povinností. Výběr daně 

by jej měl co nejméně zatěžovat a současně by měl daňový systém vybrat daně s co nej-

menšími náklady. (Jánošíková, 2009, s. 297) 

2.5 Správné ovlivňování chování ekonomických subjektů 

 Zdanění by nemělo bránit investicím, mělo by podporovat podnikatelskou aktivitu a výro-

bu nových, dokonalejších ekonomicky šetrnějších výrobků. (Kubátová, 2009, s. 298)  
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3 DAŇOVÝ SYSTÉM ČR 

Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. 

(Vančurová, Láchová, 2010, s. 43). Daňový systém České republiky tvoří k 1. 1. 2014 ná-

sledující daně: 

Tab. 1. Daňový systém v ČR [vlastní zpracování] 

DANĚ V ČR 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Silniční daň 

- Daň z nemovitých 

věcí 

- Daň z nabytí ne-

movitých věcí 

- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební  

- Daně energetické  

 

(Finanční správa ČR, 2014) 

Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozděj-

ších předpisů došlo od 1. 1. 2013 k reorganizaci daňové správy. Strukturu Finanční správy 

tvoří 14 finančních úřadů umístěných podle jednotlivých krajů a specializovaný Finanční 

úřad se sídlem v Praze. Druhý stupeň tvoří Odvolací finanční ředitelství s celorepublikovou 

působností. Nejvyšší stupeň tvoří Generální finanční ředitelství. Nad trojstupňovou sousta-

vou orgánů Finanční správy stojí Ministerstvo financí. (Finanční správa ČR, 2014) 

Správu spotřebních a energetických daní vykonává Celní správa ČR. (Celní správa ČR, 

2014) 

3.1 Přímé daně 

Zdaňovacím obdobím je u fyzických osob kalendářní rok, u právnických osob je zdaňova-

cím obdobím mimo jiné také hospodářský rok a účetní období. (Daňové zákony, 2014, s. 

18 a 23). Lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů je do 3 měsíců od skončení 

zdaňovacího období. Na žádost může být lhůta prodloužena. (Daňové zákony, 2014, s. 

284) 
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3.1.1 Daň příjmů fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob v souladu s ust. § 3 zákona o daních z příjmů 

jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti,  

 příjmy ze samostatné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z nájmu,  

 ostatní příjmy. 

Nově je do zákona o dani z příjmů včleněna daň dědická a darovací (§ 4 Osvobození od 

daně, § 4a  Osvobození bezúplatných příjmů a § 10 odst. 3 písm. d) Ostatní příjmy). Daň 

z příjmů fyzických osob činí 15 %. Nově je zavedeno od zdaňovacího období roku 2013 

solidární zvýšení daně z kladného rozdílu mezi součtem příjmů a 48násobkem průměrné 

mzdy. (Daňové zákony, 2014, s. 5 - 18) 

3.1.2 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem. Daň z příjmů právnických osob je 19 %, u investičních, penzijních a 

podílových fondů 5 %. (Daňové zákony, 2014, s. 19 a 23) 

3.1.3 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně 

z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. 

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou zdanitelné stavby (budova podle katastrálního 

zákona a inženýrská stavba uvedená v příloze zákona) a jednotka. (Daňové zákony, 2014, 

s. 240 - 242) 

3.1.4 Daň silniční 

Silniční dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou regis-

trována a používána v České republice k podnikání. Základem daně je u osobních automo-
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bilů zdvihový objem motoru v cm3 a u nákladních vozidel největší povolená hmotnost 

v tunách a počet náprav. (Daňové zákony, 2014, s. 257). 

3.1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně je 

nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4 %. 

(Daňové zákony, 2014, s. 250 - 252) 

3.2 Nepřímé daně 

3.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje na dodání zboží, poskytnutí služby, pořízení zboží 

z jiného členského státu a dovoz zboží za úplatu. Základní sazba daně je 21% a snížená 

sazba daně 15%. (Daňové zákony, 2014, s. 113 a 129) 

3.2.2 Spotřební daně 

Spotřebními daněmi jsou daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a me-

ziproduktů a daň z tabákových výrobků. Správu vykonávají orgány Celní správy České 

republiky. (Daňové zákony, 2014, s. 173) 

3.2.3 Energetické daně 

Správu energetických daní – daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně 

z pevných paliv a daně z elektřiny – vykonávají orgány Celní správy České republiky. (Da-

ňové zákony, 2014, s. 307 - 321) 
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4 DAŇOVÝ SYSTÉM VYBRANÝCH ZEMÍ EU 

Daňové systémy v zemích Evropské unie jsou založeny na přímých důchodových daních, 

sociálním pojištění, dani z přidané hodnoty a spotřebních daních.  

4.1 Irsko 

Daňový systém je velmi jednoduchý a průhledný. Daňové zatížení v Irsku patří k nejnižším 

v rámci členských zemí EU. Výběrem daní a poplatků se zabývá Office of the Revenue 

Commissioners. Hlavním zdrojem příjmů státu jsou především nepřímé daně a poplatky.  

 Tab. 2. Daňový systém v Irsku [vlastní zpracování]  

DANĚ V IRSKU 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Daň z kapitálových 

výnosů 

- Daň z nemovitých 

věcí 

- Daň dědická a da-

rovací 

- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební  

- Daň z motorových vozi-

del 

 

(OECD, 2014)      

 

4.1.1 Přímé daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání k daním z 

příjmů je do 9 měsíců od skončení zdaňovacího období. (OECD, 2014) 

4.1.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně právnických osob jsou úroky, licenční poplatky, dividendy, kapitálové 

zisky, příjmy z nemovitého a movitého majetku a příjmy ze zemědělství. Sazba daně je ve 

výši 12,5 %. (OECD, 2014) 
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4.1.1.2 Daň z příjmů fyzických osob  

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z úrokových plateb a dividend vyplácené v Irsku, 

obchodní příjem, příjem z výkonu profese, příjem z úroků, příjem plynoucí ze zahraničí, 

příjem z pozemků, příjem ze zaměstnání, důchody a ostatní příjmy. Daňové sazby jsou dvě 

-  standardní do příjmu 36.400,- EUR 20 % a vyšší sazba 41 %. (Široký, 2013, s. 250).  

4.1.1.3 Sociální pojištění 

Zaměstnavatel odvádí povinné pojistné za své zaměstnance ve výši 10,75 %, případně ve 

výši 4,25 % u zaměstnanců s nízkým příjmem. Zaměstnanci do 65 let věku hradí sociální 

pojištění ve výši 4 %.  (Široký, 2014, s. 251) 

4.1.1.4 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí je placena, pokud je nemovitost používána pro nebytové účely. Sa-

zba daně je každý rok stanovována místní samosprávou. Od roku 2012 platí majitel obydlí 

v Irsku poplatek z obydlí ve výši 100 EUR. (Široký, 2013, s. 251) 

4.1.1.5 Daň dědická a darovací 

Daň dědická a darovací činí 30 % z částky převyšující stanovený limit dle kategorie pří-

jemce. (OECD, 2014) 

4.1.2 Nepřímé daně 

4.1.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží a poskytnutí služeb v Irsku a dovoz 

zboží. Standardní sazba je 23 %, snížená sazba 13,5 % a super snížená sazba daně 4,8 %. 

(Široký, 2013, s. 252)  

4.1.2.2 Spotřební daně 

Spotřební daně jsou v Irsku nadprůměrné. Spotřební daň z vína a tvrdého alkoholu patří 

k nejvyšším v rámci EU, nadprůměrná je i daň z benzínu. (OECD, 2014) 
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4.2 Německo 

Daňový systém Německa je velmi složitý, složitější než v ČR. Vybírání daní se dělí na tři 

úrovně – spolkové země, zemské daně a obecní daně a přirážky. Výnos daní se dále urči-

tým procentem přerozděluje mezi tyto skupiny. (Daňová správa Německo, 2014) 

Tab. 3. Daňový systém v Německu [vlastní zpracování] 

DANĚ V NĚMECKU 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň ze zisků kor-

porací 

- Živnostenská daň 

- Solidární daň 

- Církevní daň 

- Daň z nemovitých 

věcí a z převodu 

nemovitostí 

- Daň dědická a da-

rovací 

- Daň z motoro-

vých vozidel 

- Daň z obratu 

- Daně spotřební  

- Daň z pojištění  

 

(OECD, 2014) 

4.2.1 Přímé daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání k daním z 

příjmů je do 5měsíců od skončení zdaňovacího období. Na žádost může být lhůta prodlou-

žena. (Široký, 2013, s. 287) 

4.2.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně právnických osob jsou úroky, licenční poplatky, dividendy, kapitálové 

zisky, příjmy z nemovitého a movitého majetku a příjmy ze zemědělství. Sazba daně činí 

15% a se solidární přirážkou (5,5 % z vypočtené daně) činí 15,82 %. (OECD, 2014) 

4.2.1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Ke zdanitelným příjmům patří příjmy ze zemědělství a lesnictví, příjem z obchodu nebo 

podnikání, příjem z vykonávání profese, příjem ze zaměstnání, kapitálový příjem, příjmy 
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z pronájmu nemovitého a movitého majetku, příjem z licenčních poplatků a ostatní daně. 

Sazba daně je klouzavě progresivní. (Široký, 2013, s. 287 – 288).  

4.2.1.3 Živnostenská daň 

Základem daně je zisk živnostenských podniků, tj. fyzických a právnických osob. Základní 

sazba je 3,5 % a přirážka stanovená obcí v min. výši 200%. (OECD, 2014) 

4.2.1.4 Sociální pojištění 

Celkové odvody na pojistném patří k nejvyšším v rámci zemí EU.  Odvody na penzijní 

pojištění činí u zaměstnance i zaměstnavatele 9,45 %, odvody na zdravotní pojištění u za-

městnance 8,2% a u zaměstnavatele 7,3 %, odvody za pojištění nezaměstnanosti u zaměst-

nance i u zaměstnavatele 1,5 % a odvody na nemocenské pojištění 1,025 % u zaměstnance 

i zaměstnavatele. (Široký, 2013, s. 289) 

4.2.1.5 Daň z nemovitých věcí  

Daň z nemovitostí tvoří federální sazba ve výši 0,35 % hodnoty nemovitosti, která se náso-

bí koeficientem stanoveným obcí ve výši 280 až 810 %. (Široký, 2013, s. 289) 

4.2.1.6 Daň dědická a darovací 

Daň dědická a darovací nad stanovený limit je stanovena dle kategorie dědiců (obdarova-

ných) v rozsahu 7 až 50 %. (Široký, 2013, s. 290) 

4.2.2 Nepřímé daně 

4.2.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží a poskytnutí služeb v Německu, poří-

zení zboží z jiného členského státu, dovoz zboží a pořízení nových dopravních prostředků 

z jiného členského státu. Základní sazba činí 19% a snížená sazba 7 %. (Široký, 2013, s. 

290) 
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4.2.2.2 Spotřební daně 

Ke spotřebním daním patří daň z piva, daň z šumivého vína, daň z lihovin, daň z minerál-

ních olejů, daň z elektrické energie, daň z tabáku, daň z kávy a daň z dovozu, která ekono-

mickým charakterem patří spíše k dani z přidané hodnoty. (OECD, 2014) 

4.3 Polsko 

Daňový systém Polska obsahuje velké množství úlev a různých výjimek. Správou daní se 

zabývá státní správa (daň z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, spotřební daně, daň 

z veřejnoprávní činnosti) a samosprávné celky (daň z nemovitých věcí, silniční daň). 

Tab. 4. Daňový systém v Polsku [vlastní zpracování] 

DANĚ V POLSKU 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Daň z veřejno-

právní činnosti 

- Daň z nemovitých 

věcí  

- Daň dědická a da-

rovací 

- Daň z občansko-

právní činnosti 

- Zemědělská daň 

- Pozemková daň 

- Daň silniční 

- Daň z držení psů 

- Daň ze zboží a služeb 

- Daně spotřební  

- Daň z her  

 

(OECD, 2014) 

4.3.1 Přímé daně 

4.3.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně jsou příjmy plynoucí ze všech zdrojů. Patří sem úroky, licenční poplatky a 

dividendy, příjmy z nemovitého a movitého majetku. Dani z příjmů právnických osob ne-

podléhají příjmy ze zemědělské činnosti mimo některých speciálních oblastí jako je chov 

některých zvířat a pěstování hub. Sazba daně je ve výši 19 %. Zdaňovacím obdobím je 
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kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je 

do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období.  (OECD, 2014) 

4.3.1.2 Daň z občanskoprávní činnosti 

Poplatníky daně jsou fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky, které nemají 

právní subjektivitu. Zdaňovány jsou veřejnoprávní činnosti (smlouvy o prodeji a převodu 

věcí a majetkových práv, smlouvy o půjčce, smlouvy o hypotékách, zakladatelské smlouvy 

společností apod.), změny těchto smluv a rozsudky soudů a dohody pokud mají právní ná-

sledky jako veřejnoprávní činnosti. Základem daně je tržní hodnota. Každá činnost má sta-

novenu sazbu daně, maximální sazba je 2 %. (OECD, 2014) 

4.3.1.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanitelným příjmem jsou příjmy ze zaměstnání, z podnikání a samostatné výdělečné čin-

nosti, příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí, příjmy z investic a další. Do výše 

příjmu 85.528,- PLN je sazba daně 18% a nad tuto částku 32 %. Zdaňovacím obdobím je 

kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je 

do 4 měsíců od skončení zdaňovacího období. (Široký, 2013, s. 298) 

4.3.1.4 Sociální pojištění 

Odvody na starobní důchody činí u zaměstnance i zaměstnavatele 9,76 %, na invalidní po-

jištění hradí zaměstnanec 1,5 % a zaměstnavatel 6,5 % a na úrazové pojištění platí zaměst-

navatel 0,67 – 3,33 % podle druhu vykonávané práce, zaměstnanec platí zdravotní a mateř-

ské pojištění 2,45 %. Zaměstnavatel platí 0,1 % z mezd do tzv. Zajišťovacího fondu a 2,45 

% do tzv. Fondu práce. (Široký, 2013, s. 298) 

4.3.1.5 Daň z nemovitých věcí 

Předmětem daně jsou pozemky, budovy nebo jejich části a budovy nebo jejich části spoje-

né s výkonem hospodářské činnosti. Sazby daně jsou stanoveny místní samosprávou. 

(OECD, 2014) 
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4.3.1.6 Silniční daň 

Předmětem daně jsou vozidla nad 3,5 tuny. Sazbu daně stanovuje místní samospráva, jsou 

stanoveny minimální a maximální sazby daně. (OECD, 2014)  

4.3.2 Daně nepřímé 

4.3.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje u dodání zboží a poskytnutí služeb za úplatu, vývoz a 

dovoz zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského 

státu. Základní sazba činí 23 %, snížená sazeb je 8 % a supersnížená sazba 5 %. (Široký, 

2013, s. 300) 

4.3.2.2 Spotřební daně 

Spotřební daně jsou stejně jako v jiných evropských zemích uvaleny na benzín, těžká pali-

va, energetické produkty, alkoholické a tabákové výrobky. (OECD, 2014) 

4.4 Rakousko 

Daňový systém Rakouska je dvoupilířový. Hlavním zdrojem zdanění v prvním pilíři jsou 

přímé daně. Druhý pilíř zahrnuje různé formy transakcí, např. DPH.  

Tab. 5. Daňový systém v Rakousku [vlastní zpracování] 

DANĚ V RAKOUSKU 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Daň z výnosu kapi-

tálu 

- Daň ze základního 

jmění 

- Daň z nemovitých 

věcí  

- Daň z převodu 

nemovitých věcí 

- Daň z motoro-

vých vozidel 

- Daň ze zboží a služeb 

- Daně spotřební  

 

(OECD, 2014) 
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4.4.1 Přímé daně 

4.4.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou úroky a licenční poplatky, kapitálové pří-

jmy, příjmy z nemovitého a movitého majetku a příjmy ze zemědělství. Sazba daně činí 25 

%. Je stanovena minimální výše daně pro s.r.o. ve výši 1.750,- EUR a pro a.s. 3.500,- EUR. 

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 30. dubna následujícího roku. Pokud podává 

přiznání daňový poradce, je lhůta automaticky prodloužena o 1 rok. (Široký, 2013, s. 306-

307) 

4.4.1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

V zákoně jsou přesně specifikovány příjmy, které jsou předmětem daně a jsou členěny do 

sedmi kategorií. Sazba daně je progresivní 0 až 50%. (Široký, 2013, s. 308-309).  

4.4.1.3 Sociální pojištění 

Odvody na sociální pojištění jsou pro zaměstnance ve výši 10,25 % a pro zaměstnavatele 

12,55 %, zdravotní pojištění pro manuálně pracující (pro administrativní pracovníky) činí u 

zaměstnance 3,95 % (3,82 %) a u zaměstnavatele 3,83 % (3,7 %), pojištění pro případ ne-

zaměstnanosti je u zaměstnance i zaměstnavatele uplatňován ve výši 3 % a fond bydlení ve 

výši 0,50 %. Zaměstnavatel dále odvádí příspěvek na pojištění proti platební neschopnosti 

ve výši 0,55 %. (Široký, 2013, s. 309 – 310) 

4.4.1.4 Daň z nemovitostí 

Předmětem zdanění jsou zemědělské a lesnické pozemky, rodinné domy, pozemky a budo-

vy evidované firmami. Sazba daně je stanovena ve výši 0, 2 % a násobí se koeficientem 

stanoveným místní samosprávou do výše 500 % základní sazby. (Široký, 2013, s. 310)  

4.4.1.5 Daň z motorových vozidel 

Daní z motorových vozidel jsou zdaňována vozidla nad 3,5 tuny a vozidla do 3,5 tuny, 

která nepodléhají povinnému pojištění. (OECD, 2014) 
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4.4.2 Daně nepřímé 

4.4.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Dani z přidané hodnoty podléhají dodání zboží a poskytnutí služeb v Rakousku, pořízení 

zboží z jiných členských států EU a dovoz zboží. Základní sazba daně činí 20 % a snížená 

sazba 10 %. (Široký, 2013, s. 311)  

4.4.2.2 Spotřební daně 

Spotřební dani podléhají stejně jako v jiných evropských zemích benzín, těžká paliva, 

energetické produkty, alkoholické a tabákové výrobky. (OECD, 2014) 

 

4.5 Slovensko 

Ke státním daním na Slovensku patří přímé a nepřímé daně a sociální pojištění. Dále jsou 

součástí daňového systému Slovenska místní daně – daň z nemovitostí, daň za psa, daň za 

užívání veřejného prostranství, daň za ubytování, daň za prodejní automaty, daň za nevý-

herní hrací přístroje, daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města a 

daň za jaderná zařízení. Obce dále ukládají místní poplatek za komunální odpady a drobné 

stavební odpady. Mezi místní daně patří i daň z motorových vozidel, kterou ukládá vyšší 

územní celek. (Finanční správa Slovenské republiky, 2014)   

Tab. 6. Daňový systém na Slovensku [vlastní zpracování] 

DANĚ NA SLOVENSKU 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Daň z nemovitých 

věcí  

- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební 

(OECD, 2014) 
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4.5.1 Přímé daně 

4.5.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z činností, ze kterých je dosahován 

zisk, nebo kterými se dá dosáhnout zisk včetně příjmů z prodeje majetku, z nájmu, reklam, 

příjmů z členských příspěvků a příjmů, ze kterých se daň vybírá srážkou. Sazba daně pro 

rok 2013 činí 23 %, od 1. 1. 2014 je sazba daně snížena na 22 %. Lhůta pro podání daňo-

vého přiznání je do 31. 3. daného roku. (Finanční správa Slovenské republiky, 2014) 

4.5.1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Mezi zdanitelné příjmy patří příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z pro-

nájmu, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy. Sazba daně je stanovena ve výši 

19% do limitu 34.401, 74 EUR a 25 % nad tento limit. (Široký, 2013, s. 324) 

4.5.1.3 Sociální pojištění 

Zaměstnanci platí z hrubých mezd příspěvky na důchodové starobní pojištění ve výši 4 %, 

zdravotní pojištění rovněž ve výši 4 %, důchodové invalidní pojištění ve výši 3 %, nemo-

censké pojištění 1,4 % a pojištění pro případ nezaměstnanosti 1 %. Zaměstnavatelé odvá-

dějí 14 % na důchodové starobní pojištění, 10% na zdravotní pojištění, 3 % na důchodové 

invalidní pojištění, 1,4, % na nemocenské pojištění, 1 % na pojištění pro případ nezaměst-

nanosti, 0,8 % úrazové pojištění, 4,75 % do rezervního fondu solidarity a 0,25 % do ga-

rančního fondu. (Široký, 2013, s. 325) 

4.5.1.4 Daň z nemovitostí 

Daní z nemovitostí jsou zdaněny pozemky, stavby, byty a nebytové prostory v bytovém 

domě. (Široký, 2013, s. 325) 

4.5.1.5 Daň dědická a darovací 

Daň dědická a darovací byly zrušeny v rámci daňové reformy, která proběhla v roce 2004. 

(Finanční správa Slovenské republiky, 2014) 
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4.5.2 Daně nepřímé 

4.5.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Dani z přidané hodnoty podléhá dodání zboží, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného 

členského státu a dovoz zboží. Základní sazba daně je stanovena ve výši 20 % a snížená 

sazba ve výši 10 %. (Široký, 2013, s. 326) 

4.5.2.2 Spotřební daně 

Spotřební daň je uvalena na minerální oleje, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, elektři-

nu, uhlí a zemní plyn. (OECD, 2014) 

4.6 Velká Británie 

Celkové zdanění je ve Velké Británii jedním z nejnižších v rámci jednotlivých zemí EU 

zejména z důvodu nízkých odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu 

jsou i nízké státní dávky, které jsou ve většině případů stanoveny v paušální výši. (Daňová 

správa Velké Británie, 2014) 

Tab. 7. Daňový systém ve Velké Británii [vlastní zpracování] 

DANĚ VE VELKÉ BRITÁNII 

DANĚ PŘÍMÉ 

DANĚ NEPŘÍMÉ 

DANĚ DŮCHODOVÉ DANĚ MAJETKOVÉ 

- Daň z příjmů fy-

zických osob 

- Daň z příjmů práv-

nických osob 

- Příspěvky do ná-

rodního pojištění 

- Bankovní daň 

- Daň z nemovitých 

věcí  

- Dědická a daro-

vací daň 

- Daň z kapitálo-

vých výnosů 

- Daň z akcií a di-

vidend 

- Daň z podnikání 

- Místní daň 

- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební  

- Ekologické daně (daň 

z civilní letecké dopravy, 

daň z klimatické změny, 

daň z uložení odpadu na 

skládku, daň z těžby ka-

mene, písku a štěrku)  

 

(OECD, 2014) 
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4.6.1 Přímé daně 

4.6.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na příjmy z hlavní činnosti podniku, tj. příjem 

z obchodní činnosti, výnosy z investic, kapitálové příjmy mimo příjmy z dividend, které 

jsou zdaňovány jiným způsobem. Sazba daně činí 23 % a u malých společností se ziskem 

do 300.000,- GBP je sazba daně 20 %. Zdaňovacím obdobím je účetní období od 1. dubna 

do 31. března. Daňové přiznání musí být podáno do 12 měsíců po skončení účetního obdo-

bí. Daň musí být zaplacena do 9 měsíců po skončení účetního období – velké společnosti 

musí daň platit ve 4 splátkách. (OECD, 2014) 

 

4.6.1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, 

příjmy z nemovitého majetku, investiční příjmy a ostatní příjmy. Sazba daně je progresivní 

se třemi sazbami. Zdaňovací období je od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku. Lhůta 

pro podání přiznání je do 30. října. (OECD, 2014) 

4.6.1.3 Sociální pojištění 

Zaměstnavatelé platí národní pojistné příspěvky ve výši 13,8% z částky převyšující týdenní 

mzdu 148 GDP. Zaměstnanci jsou rozděleni do 6 tříd, ve kterých jsou stanoveny spodní a 

horní limity a výše příspěvků. (OECD, 2014) 

4.6.1.4 Daň z nemovitých věcí 

Základem daně z nemovitých věcí je roční hodnota nájemného. Sazby daně jsou stanoveny 

zvlášť pro Anglii (pro období 2013/2014 je to 46,2 %), Skotsko a Wales. (OECD, 2014) 

4.6.1.5 Daň dědická a darovací 

Dani dědické podléhá majetek nad částku 325.000,- GBP. Jednotná sazba daně činí 40 %. 

Darovací daň neexistuje, ale dary získané 7 let před smrtí podléhají dodatečně dědické da-

ni. (Široký 2013, s. 348) 
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4.6.2 Daně nepřímé 

4.6.2.1 Daň z přidané hodnoty 

Dani z přidané hodnoty je zdaňováno dodání zboží a poskytnutí služeb, pořízení zboží 

z jiného členského státu a dovoz zboží. Základní sazba činí 20 % a snížená sazba 5 %. 

Existuje i nulová sazba na určitá stanovená plnění. (Široký, 2013, s. 348) 

4.6.2.2 Spotřební daně 

Spotřební daně jsou ve Velké Británii vybírány z alkoholu, tabáku, hazardu, pojištění, ze 

změny klimatu, z kameniva, za uložení odpadu, z letecké dopravy, z paliva a z vozidel. 

(OECD, 2014) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 

5 MEZINÁRODNÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

V posledních letech, zejména po vstupu České republiky do EU, se zvyšuje počet fyzic-

kých osob, které dosahují příjmy ze zahraničí. Stejně tak roste počet cizinců, kteří dosahují 

příjmy v ČR. Pro správné stanovení daňové povinnosti, je proto nejprve nutné určení da-

ňové rezidence (daňového domicilu), neboť v zemi, ve které je poplatník rezidentem, bu-

dou zdaňovány jeho celosvětové příjmy. Otázkám rezidentství se věnují vnitřní právní 

předpisy jednotlivých zemí a mezinárodní smlouvy, které uzavírají jednotlivé státy mezi 

sebou. (Prudký, Lošťák, 2013, s. 295) 

Nejvýznamnějším zdrojem financování veřejného sektoru jsou daně. Proto je problematice 

výběru daní věnována jednotlivými státy maximální pozornost. Každý stát stanovuje daňo-

vé povinnosti svým poplatníkům v souladu s hospodářskými cíly a potřebami a nároky na 

státní rozpočet. (Rylová, 2012, s. 11)   

5.1 Určení rezidentství 

Pro účely daně z příjmů fyzických i právnických osob je u daňových subjektů, kteří mají 

příjmy z více států zásadní správné určení tzv. rezidentství. Rezidenti mají neomezenou 

daňovou povinnost, tj. zdaňují ve státě své daňové rezidence celosvětové příjmy.  Naopak 

nerezidenti mají ve státě, ve kterém nejsou rezidenty, omezenou daňovou povinnost, tj. 

zdaňují pouze příjmy ze zdrojů z tohoto státu.  

Z důvodu vyloučení mezinárodního dvojího zdanění a zamezení daňovým únikům jsou 

uzavírány bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ustanovení ve smlouvách o 

zamezení dvojího zdanění týkající se určení rezidentství mají přednost před daňovými zá-

kony jednotlivých zemí. Konkrétní podmínky týkající se zdanění příjmů rezidentů a nere-

zidentů jsou stanoveny daňovými zákony jednotlivých zemí. (Skalická, 2010, s. 30) 

5.2 Vznik mezinárodního dvojího zdanění  

Ke vzniku mezinárodního dvojího zdanění nedochází ze strany zákonodárce úmyslně a 

nejsou pro něj důvodem ekonomické a fiskální zájmy daného státu. „Mezinárodní dvojí 

příp. vícenásobné zdanění příjmů a majetku vzniká v důsledku kolize dvou nebo více da-

ňově-právních systémů různých států a je nežádoucí, neboť snižuje zisk a nemotivuje eko-

nomické subjekty k aktivitám na území jiných států.“ (Široký, 2013, s. 116) 
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Ke vzniku mezinárodního dvojího zdanění dochází ve dvou případech: 

- pokud je dle vnitrostátních předpisů poplatník daňovým rezidentem ve více státech 

najednou, 

- nebo pokud je ve státě zdroje na poplatníka nahlíženo jako na daňového nereziden-

ta, ale stát, kde je rezidentem toto zdanění neakceptuje.  

Uzavírané smlouvy o zamezení dvojího zdanění zcela řeší otázku souběhu daňového rezi-

dentství. Ve druhém případě dochází pouze ke zmírnění dvojího zdanění, zejména při 

uplatnění metody zápočtu daně. (Sojka, 2013, s. 32-33) 

5.3 Vyloučení dvojího mezinárodního zdanění 

Z důvodu vyloučení dvojího mezinárodního zdanění jsou přijímána jednostranná a dvou-

stranná opatření. 

5.3.1 Jednostranná opatření 

K jednostranným opatřením patří opatření přijatá v rámci vnitrostátních předpisů. Jako 

příklad lze uvést ust. §38 f) odst. 4 zákona o daních z příjmů v České republice, kde je 

uvedeno, že poplatník, kterému plynou příjmy ze zemí se kterými má Česká republika uza-

vřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle nich uplatňována metoda zápočtu, lze 

uplatnit metodu vynětí. Dalším jednostranným opatřením je možnost zahrnutí daně zapla-

cené v zahraničí do nákladů. (Sojka, 2013, s. 34) 

5.3.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Dvoustranným opatřením jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Pro 

uzavírání smluv o dvojím zdanění rozlišujeme dva modely, které se liší kritérii, na základě 

kterých se stanovuje stát, který má právo zdanit příjem. Jedná se o model podle vzoru 

OECD určený pro vyspělé státy a podle vzoru OSN, který je používán při uzavírání smluv 

s rozvojovými zeměmi. Oba typy smluv mají shodnou modelovou strukturu. Liší se v tom, 

že model OECD akceptuje zdanění příjmů v místě sídla nebo bydliště poplatníka a model 

OSN klade důraz na zdanění příjmů v místě zdroje. Česká republika uzavírá smlouvy podle 

modelu OECD. Vzorová smlouva OECD má 30 článků. (Sojka, 2013, s. 236) 
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Tab. 8. Obsah článků smluv o zamezení dvojího zdanění [vlastní zpracování] 

Číslo 

článku 

Obsah článku smlouvy 

1 Osoby, na které se smlouva vztahuje. (Persons Covered) 

2 Daně, na které se smlouva vztahuje. (Taxed Covered) 

3 Všeobecné definice. (General Definitions) 

4 Rezident. (Resident) 

5 Stálá provozovna. (Permanent Establishment) 

6 Příjmy z nemovitého majetku. (Income from Immovable Property) 

7 Zisky podniků. (Bussines profits) 

8 Mezinárodní doprava. (Shipping, inland waterways transport and air transport) 

9 Sdružené podniky. (Associated enterprises) 

10 Dividendy. (Dividends) 

11 Úroky. (Interest) 

12 Licenční poplatky. (Royalties) 

13 Zisky ze zcizení majetku. (Capital gains) 

14 Příjmy ze zaměstnání. (Emplyment Income) 

15 Tantiémy. (Directors Fees) 

16 Umělci a sportovci. (Artists and Sportsmen) 

17 Penze. (Pensions) 

18 Veřejné funkce. (Government Services) 

19 Studenti. (Students) 

20 Jiné příjmy. (Other Income) 

21 Majetek. (Capital) 

22 Metody vyloučení dvojího zdanění. (Methods for Elimination of Double Taxation) 

23 Zákaz diskriminace. (Non-discrimination) 

24 Řešení případů cestou dohody. (Mutual Agreement procedure) 

25 Výměna informací. (Exchange of Information) 

26 Pomoc při výběru daní. (Assistance in the collection of taxes) 

27 Diplomaté a konzulární úředníci. (Members of Diplomatic Missions and Consular Po-

sts) 

28 Územní působnost. (Territorial extension) 

29 Vstup smlouvy v platnost. (Entry into force) 

30 Podmínky výpovědi smlouvy. (Termination) 

(Široký, 2013, s. 117) 
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5.3.3 Metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění 

V současné době existují tři základní metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění, a 

to metoda zápočtu, metoda vynětí příjmů ze zdanění a metoda zahrnutí daně zaplacené 

v zahraničí do nákladů. (Sojka, 2013, s. 35) 

5.3.3.1 Metody zápočtu (Credit systém) 

Metoda zápočtu patří k nejčastěji používaným metodám zamezení mezinárodního dvojího 

zdanění i u příjmů ze závislé činnosti.  

Metody zápočtu rozlišujeme: 

 metodu plného zápočtu (Full Credit), 

 metodu prostého zápočtu (Ordinary Credit). 

U metody zápočtu prostého se od daně vypočtené z celosvětových příjmů odečte daň za-

placená v zahraničí, maximálně do výše daně, která by připadla na zahraniční příjem 

v tuzemsku.  Metoda plného zápočtu spočívá v odečtení celé částky daně zaplacené v za-

hraničí. (Sojka, 2013, s. 35-39) 

5.3.3.2 Metody vynětí příjmů (Exemption) 

Metoda vynětí spočívá v tom, že dle mezinárodních smluv určené příjmy ze zahraničí nej-

sou zdaňovány.  

Metody vynětí členíme takto: 

 vynětí úplné (Full Exemption), 

 vynětí s výhradou progrese (Exemption with Progression)  

- metoda zprůměrování (Averaging) 

     - metoda vrchního dílku (Top Slicing). (Sojka, 2013, s. 40 – 41) 

U metody úplného vynětí se příjmy dosažené v zahraničí neberou v úvahu. Při uplatnění 

metody s výhradou progrese se příjem ze zahraničí nezahrnuje do základu daně, ale daň je 

vypočtena podle sazby, která odpovídá daňovému pásmu součtu příjmů z tuzemska a za-

hraničí. (Pelc, Pelech, 2013, s. 32) 
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5.3.3.3 Metoda zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů 

Metodu zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů lze použít pouze, pokud nelze daň 

zaplacenou v zahraničí započítat v tuzemsku, např. proto, že je poplatník daně z příjmů ve 

ztrátě, neboť nárok na zápočet daně nelze převést do následujícího zdaňovacího období. 

Část daně, která nemohla být započtena v následujícím zdaňovacím období, lze uplatnit 

jako náklad. Do nákladů je zahrnována i daň zaplacená v nesmluvním státě. (Pelc, Pelech, 

2013, s. 33). Do nákladů nemůže být zahrnuta daň ze zahraničí v případě, že dle smlouvy o 

zamezení mezinárodního dvojího zdanění se uplatňuje metoda vynětí. (Sojka, 2013, s. 45) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU DANĚ Z PŘÍJMŮ 

FYZICKÝCH OSOB V ČR A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 

6.1 Česká republika 

Nejdůležitějšími odvody daňového charakteru jsou v ČR sociální pojištění, DPH, spotřební 

daně a přímé důchodové daně – daň z příjmů FO a daň z příjmů PO. (Široký, 2013, s. 220) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 34,4 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 

 

Tab. 9. Struktura daňových příjmů ČR v % HDP [vlastní zpracování] 

Struktura příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 4,3 3,7 3,6 3,5 3,7 

Daň z příjmů PO 4,7 4,2 3,5 3,4 3,4 

DPH 6,3 6,8 6,9 6,9 7 

Spotřební daně 3,9 3,3 3,7 3,6 3,9 

Povinné pojistné 15,7 15,5 14,8 15,2 15,4 

Ostatní 1 0,9 0,9 0,9 1 

CELKEM 35,9 34,4 33,4 33,5 34,4 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 64) 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů ČR v % HDP tvoří 

povinné pojistné, DPH, spotřební daně a na čtvrtém místě je daň z příjmů fyzických osob 

následovaná daní z příjmů právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v násle-

dujícím grafu. 
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Graf 1. Struktura daňových příjmů v ČR v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů v ČR podle podílu na celko-

vě vybraných daních v České republice v roce 2011. (Taxation trends in the European Uni-

on, 2013, s. 158 - 190) 

 

Graf 2. Struktura daňových příjmů v ČR podle podílu na všech daních  

[vlastní zpracování] 
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Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob upravuje v České republice 

jeden zákon, a to zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

S účinností k 1. 1. 2014 došlo v zákoně o dani z příjmů k velkému množství změn v sou-

vislosti s rekodifikací soukromého práva a změnami některých zákonů (zákon č. 344/2013 

Sb.). Došlo zejména ke změně v pojmech, úpravě terminologie a věcným změnám. 

6.1.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby: 

 daňoví rezidenti s neomezenou daňovou povinností, tj. zdaňují celosvětové příjmy, 

 daňoví nerezidenti s omezenou daňovou povinností, tj. zdaňují příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území České republiky. (Daňové zákony, 2014, s. 5) 

6.1.2  Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou v souladu s ust. § 3 zákona o daních 

z příjmů: 

 příjmy ze závislé činnosti § 6, 

 příjmy ze samostatné činnosti § 7, 

 příjmy z kapitálového majetku § 8, 

 příjmy z nájmu § 9, 

 ostatní příjmy § 10. (Daňové zákony, 2014, s. 5) 

6.1.3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů 

Výčet příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob je uveden v ust. § 4 zákona o 

daních z příjmů – za stanovených podmínek jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, 

příjem z prodeje hmotné movité věci, přijatá náhrada majetkové a nemajetkové újmy, pří-

jmy získané ve formě dávek z nemocenského a důchodového pojištění, výživné, pravidelně 

vyplácené důchody, příjmy z prodeje cenných papírů a mnoho dalších. Do zákona o daních 

z příjmů byla k 1. 1. 2014 včleněna daň dědická a darovací. Bezúplatné plnění z nabytí 

dědictví je zcela osvobozeno od daně. Bezúplatné plnění získané darem nabyté příležitost-

ně je do částky do 15.000,- Kč zcela osvobozeno od daně, ostatní bezúplatná plnění jsou 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

osvobozena za podmínek uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. d) zákona o daních z příjmů, 

např. od daně jsou osvobozeny příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a vedlejší.   

(Daňové zákony, 2014, s. 6 - 9) 

6.1.4 Stanovení základu daně 

Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosaže-

ní, zajištění a udržení. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy 

ze kterých je vybírána daň zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně. Základ da-

ně tvoří dílčí základy daně jednotlivých kategorii příjmů, které jsou vymezeny v ust. § 6 až 

10 zákona o daních z příjmů. (Daňové zákony, 2014, s. 9) 

6.1.4.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Základem daně ze závislé činnosti je příjem zvýšený o povinné pojistné placené zaměstna-

vatelem za zaměstnance, tzv. superhrubá mzda. Povinným pojistným se rozumí pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné 

zdravotní pojištění. (Pelc, Pelech, 2013, s. 128) 

6.1.4.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

U příjmů podle § 7, tj. příjmů ze samostatné činnosti lze uplatnit výdaje ve skutečné výši 

nebo výdaje procentem z příjmů: 

 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného, 

 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, mimo řemeslného 

 40 % z příjmů z jiného podnikání a z příjmů z jiné samostatné činnosti, nejvýše 

800.000,- Kč (např. příjmy znalce, tlumočníka, insolvenčního správce), 

 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše 

600.000,- Kč. (Daňové zákony, 2014, s. 12) 

6.1.4.3 Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku jsou v zákoně o daních z příjmů taxativně vymezeny. Jedná 

se např. o dividendy z majetkových účastí, podíly na zisku tichého společníka, úroky, výhry 
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a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním 

příspěvkem a dávky doplňkového penzijního spoření snížené o zaplacené příspěvky a o 

státní příspěvky. Základem daně je příjem, výdaje uplatnit nelze. Nelze rovněž vykázat 

daňovou ztrátu. (Daňové zákony, 2014, s. 14) 

6.1.4.4 Příjmy z nájmu 

Zde jsou zahrnovány příjmy z nájmů nemovitých věcí nebo bytů a z nájmu movitých věcí, 

které nejsou příjmy z podnikání. Poplatník může uplatnit výdaje ve skutečné výši, případně 

v paušální výši 30 %, nejvýše však 600.000,- Kč. (Daňové zákony, 2014, s. 14 - 15) 

6.1.4.5 Ostatní příjmy 

Ostatní příjmy jsou příjmy z příležitostné činnosti nebo příjmy z příležitostného nájmu 

nemovitých věcí, příjmy z převodu věci, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiné-

ho duševního vlastnictví a mnoho dalších vyjmenovaných příjmů, při kterých dochází ke 

zvýšení majetku. Jako výdaj lze uplatnit pouze prokazatelně vynaložené výdaje. Pokud 

jsou výdaje vyšší než příjmy, tak se k rozdílu nepřihlíží. Příležitostné příjmy jsou osvobo-

zeny od daně z příjmů, pokud ve zdaňovacím období roku 2013 nepřesáhl jejich úhrn část-

ku 20.000,- Kč. Od zdaňovacího období roku 2014 je tato částka zvýšena na 30.000,- Kč. 

(Daňové zákony, 2014, s. 15 - 16) 

6.1.5 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů zákonem stanoveným osobám, minimálně 

1.000,- Kč, maximálně pro zdaňovací období roku 2013 ve výši 10 % ze základu daně, od 

1. 1. 2014 ve výši 15 % ze základu daně. Dále lze odečíst zaplacené úroky z úvěru ze sta-

vebního spoření nebo z hypotečního úvěru (max. 300.000,- Kč), příspěvky zaplacené na 

penzijní připojištění a penzijní pojištění (max. 12.000,- Kč), zaplacené pojistné na životní 

pojištění (max. 12.000,- Kč), odborové příspěvky (max. 3.000,- Kč), úhradu za další vzdě-

lávání a 100 % výdajů na výzkum a vývoj. (Daňové zákony, 2014, s. 17 - 18) 

6.1.6 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Prostřednictvím slev je snižována konkrétní daňová povinnost poplatníka a lze je odečíst 

pouze do výše daňové povinnosti. Daň lze snížit o 18.000,- Kč za každého zaměstnance se 
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zdravotním postižením a o 60.000,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním pojiš-

těním. U poplatníka, kterému byla poskytnuta investiční pobídka lze za stanovených pod-

mínek uplatnit slevu až do výše daňové povinnosti. 

Tab. 10. Slevy na dani z příjmů fyzických osob v ČR [vlastní zpracování] 

Slevy na dani (roční)  

Na poplatníka 24.840,- Kč 

Na manžela/manželku 24.840,- Kč 

Na manžela/manželku, která/který je držite-

lem ZTP/P 

49.680,- Kč 

Na poživatele invalidního důchodu pro in-

validitu prvního nebo druhého stupně 

2.520,- Kč 

Na poživatele invalidního důchodu pro in-

validitu třetího stupně 

5.040,- Kč 

Na držitele průkazu ZTP/P 16.140,- Kč 

Na studium 4.020,- Kč 

(Daňové zákony, 2014) 

Základní sleva na poplatníka se nekrátí. Slevu na poplatníka nemůže od 1. 1. 2013 uplatnit 

poplatník, který k 1. 1. zdaňovacího období pobírá starobní důchod. Ostatní slevy mohou 

být kráceny v případě, že podmínky pro jejich uznání stanovené zákonem jsou splněny 

pouze po část roku.  

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti činí částku 

13.404,- Kč na dítě. Slevu na dani lze uplatnit do výše vypočtené daně, a případná zbylá 

část daňového zvýhodnění je daňovým bonusem, který je následně poplatníkovi na základě 

žádosti vyplacen. 

Od 1. 1. 2013 platí omezení pro poplatníky, kteří uplatňují u dílčího základu daně podle    § 

7 a § 9 výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů daně přesahuje 50 % celkového 

základu daně, tj. nemohou uplatnit slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. 

(Daňové zákony, 2014, s. 48 - 51) 
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6.1.7 Sazba daně 

V České republice je stanovena rovná daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % ze základu 

daně zaokrouhleného na celé stokoruny dolů. U poplatníků, jejichž příjem dle § 6 a § 7 

překročil za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2013 činí 1,242.432,- 

Kč a pro rok 2014 činí 1,245.216,- Kč), se daň se zvyšuje o solidární zvýšení daně ve výši 

7% z rozdílu mezi součtem hrubé mzdy u zaměstnance a základu daně podle § 7 a 

48násobku průměrné mzdy. (Daňové zákony, 2014, s. 23) 

Od 1. 1. 2015 dojde ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně na 19 %. (Rylová, 

2012, s. 233) 

6.1.8 Zdaňovací období, daňové přiznání, placení záloh 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání je nejpozději 

do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání podává daňový po-

radce, je stanovena lhůta nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Po-

platník může požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ze závažných dů-

vodů až o 3 měsíce, a pokud jsou předmětem daně příjmy, které jsou předmětem daně 

v zahraničí, lze lhůtu prodloužit v odůvodněných případech až o 10 měsíců. Zálohy na daň 

z příjmů neplatí poplatníci, jejichž poslední známá povinnost byla nižší než 30.000,- Kč. 

V případě, že poslední daňová povinnost je vyšší než 30.000,- Kč a menší než 150.000,- 

Kč, platí se pololetní zálohy k 15. 6. a 15. 12 zdaňovacího období a v případě, že je po-

slední známá daňová povinnost vyšší než 150.000,- Kč platí se čtvrtletní zálohy k 15. 3., 

15. 6, 15. 9. a 15. 12. (Daňové zákony, 2014, s. 23, 284, 54) 

6.1.9 Zdaňování příjmů u nerezidentů 

Daňový nerezident je poplatníkem daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České 

republiky, tj. s omezenou daňovou povinností. Výraz daňový rezident a nerezident je vy-

mezen v zákoně o dani z příjmů až od 1. 1. 2014.  Příjmy ze zdrojů na území České repub-

liky jsou v zákoně o dani z příjmů taxativně uvedeny. Daňový rezident má nárok na uplat-

nění nezdanitelných částí základu daně (dary, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky 

na životní pojištění, odborové příspěvky a úhrada zkoušek ověřujících výsledky dalšího 

vzdělávání) a slevy na dani (základní sleva na poplatníka, sleva na studium). Další slevy na 

manželku bez příjmů nebo s příjmem do 68.000,- Kč, slevu na invaliditu, slevu pro držitele 
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průkazu ZTP/P, daňové zvýhodnění na děti a nezdanitelná část základu daně – odečet úro-

ků z úvěru na bydlení mohou být daňovým nerezidentem uplatněny pouze, pokud úhrn 

příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů mimo 

příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo je z nich daň vybírá-

na srážkou podle zvláštní sazby daně. (Skalická, 2010, s. 104-105)   

6.1.10 Srážková daň  

Srážková daň se uplatňuje u příjmů, u kterých by zdanění v rámci daňového přiznání bylo 

problematické nebo administrativně náročné, např. příjmy z dividend, úroky z vládních 

dluhopisů, úroky z vkladů. Zvláštní sazba daně činí 15 %. U poplatníků, kteří jsou reziden-

ty daňových rájů, činí u vymezených příjmů daň 35 % a u příjmů nerezidentů z nájemného 

u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci to je 5 %. (Pelc, Pelech, 2013, s. 644) 

6.1.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Česká republika má uzavřeno 82 smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů 

včetně všech států EU (stav k 3. 2. 2014). (Finanční správa České republiky, 2014). 

 

6.2 Irsko 

Daňový systém Irska je založen na přímých důchodových daních, sociálním pojištění, DPH 

a spotřebních daních. (Široký, 2013, s. 249) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 28,9 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů Irska 

od roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 
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Tab. 11. Struktura daňových příjmů v Irsku v % HDP [vlastní zpracování]  

Struktura příjmů  2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 8,9 8,3 7,9 7,6 9,2 

Daň z příjmů PO 3,6 2,9 2,4 2,5 2,4 

DPH 7,6 7,3 6,4 6,4 6,2 

Spotřební daně 2,4 2,4 2,7 2,6 2,6 

Povinné pojistné 5 5,4 5,8 5,8 5 

Ostatní 4,1 3,5 3,1 3,4 3,5 

CELKEM 31,6 29,8 28,3 28,3 28,9 

 (Taxation trends in the European Union, 2013, s. 96) 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů Irska v % HDP tvoří 

daň z příjmů fyzických osob, DPH, povinné pojistné, spotřební daně a daň z příjmů práv-

nických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu. 

 

 

Graf 3 Struktura daňových příjmů v Irsku v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů Irska podle podílu na celko-

vě vybraných daních. (Taxation trends in the European Union, 2013, s. 158 - 190) 
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Graf 4 Struktura daňových příjmů v ČR podle podílu na všech daních  

[vlastní zpracování] 

 

Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax) je upravena daňovým konsolidačním 

zákonem 1997 (Taxes Consolidation Act 1997), který je každoročně novelizován a dopl-

ňován. (Boeijen-Ostaszewska, Schellekens, 2012, s. 443) 

6.2.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou v Irsku fyzické osoby, společníci veřejných 

obchodních společností a neregistrovaného partnerství. Manželé a registrovaní partneři 

mohou podat společné daňové přiznání. (OECD, 2014) 

6.2.2 Předmět daně 

Zdanitelnými příjmy jsou příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání nebo samostatné výdě-

lečné činnosti, úroky a dividendy, příjmy z pronájmu movitých a nemovitých věcí, důcho-

dy, renty z životního pojištění a věcné dávky. (OECD, 2014) 

32,0%

8,3%

21,3%

8,9%

17,2%

12,3%

Struktura daňových příjmů
podle podílu na celkových daních 2011

Daň z příjmů FO

Daň z příjmů PO

DPH

Spotřební daně

Povinné pojistné

Ostatní



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 

6.2.3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů 

Od daně jsou osvobozeny u poplatníků nad 65 let příjmy do výše 18.000,-  EUR a u man-

želů příjmy do výše 36.000,- EUR. Osvobozeny jsou rovněž příjmy do 10.000,- EUR, po-

kud plynou z pronájmu nemovitosti, ve které poplatník bydlí. Dále jsou osvobozeny úroky 

z vládních dluhopisů, dědictví, ceny a ocenění, stipendia, výnosy z darů a dárků, tržby 

z loterií a her a další příjmy. (OECD, 2014) 

6.2.4 Stanovení základu daně 

V Irsku existují dva typy zdanění příjmů fyzických osob – Pay As You Earn (PAYE) pro 

zaměstnance a Self-assesment pro podnikatele. V systému PAYE jsou daněny příjmy za-

městnavatelem týdně nebo měsíčně. Základem daně je mzda snížení o odčitatelné položky. 

(Daňová správa Irska, 2014) 

6.2.5 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně lze odečíst úroky z hypotečního úvěru, dary, výdaje na vzdělávání, léčeb-

né výlohy. Ztráty lze odečítat bez omezení až do jejich vyčerpání. (OECD, 2014) 

6.2.6 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Základní sleva na dani u svobodného (ovdovělého) poplatníka činí 1.650,- EUR a u manže-

lů 3.300,- EUR, sleva pro osoby starší 65 let – svobodní 245,- EUR, manželé 490,- EUR. 

((Boeijen-Ostaszewska, Schellekens , 2012, s. 448) 

6.2.7 Sazba daně 

V Irsku existují dvě sazby daně – 20 % a 41 % a jsou uplatňovány tak, jak je uvedeno níže 

v tabulce: 
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Tab. 12. Sazby daně v Irsku [vlastní zpracování] 

Status poplatníka Výše příjmu do částky Sazba daně 

Jednotlivec 32.800,- EUR 20 % 

Osamělý rodič 36.800,- EUR 20 % 

Manželé s jedním příjmem 41.800,- EUR 20 % 

Manželé – oba manželé mají 

příjem 

41.800,- až 65.600,- EUR 

v závislosti na výši příjmu 

manžela s nižšími příjmy 

20 % 

Příjmy nad výše uvedené částky jsou zdaňovány vyšší sazbou daně ve výši 41 %. Srážková 

daň činí 20 %. ((Boeijen-Ostaszewska, Schellekens, 2012, s. 449) 

6.2.8 Zdaňovací období, povinnost podat daňové přiznání a splatnost daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení 

daně je do 31. října následujícího zdaňovacího období. (OECD, 2014) 

6.2.9 Zdaňování příjmů u nerezidentů 

Nerezidenti podléhají dani z příjmů plynoucích z území Irska. Úroky z některých cenných 

papírů jsou osvobozeny od daně z příjmů. (OECD, 2014) 

6.2.10 Srážková daň 

U většiny příjmů podléhajících srážkové dani je uplatňována sazba daně ve výši 20 %. 

Úroky z vkladů jsou zdaňovány sazbou daně ve výši 27 %. (OECD, 2014) 

6.2.11 Smlouva o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňo-

vému úniku v oboru daní z příjmu a majetku byla podepsána dne 14. listopadu 1995 a 

vstoupila v platnost dne 21. dubna 1996. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/98,       

č. 4/09 a č. 2/2012. (Finanční správa ČR, 2014) 
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6.3 Německo 

K nejdůležitějším daňovým příjmům v Německu patří přímé důchodové daně, ke kterým je 

připočítána solidární přirážka 5,5 %, sociální pojištění, nepřímé a majetkové daně. (Široký, 

2013, s. 286) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 38,7 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 

Tab. 13. Struktura daňových příjmů v Německu v % HDP [vlastní zpracování] 

Struktura příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 8,6 9 9,1 8,3 8,4 

Daň z příjmů PO 2,9 2,7 2 2,2 2,6 

DPH 7 7,1 7,5 7,2 7,3 

Spotřební daně 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 

Povinné pojistné 15,2 15,2 15,9 15,5 15,5 

Ostatní 2,4 2,3 2,1 2,2 2,3 

CELKEM 38,7 38,9 39,3 37,9 38,7 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 84)  

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů Německu v % HDP 

tvoří povinné pojistné, daň z příjmů fyzických osob, DPH a spotřební daně a daň z příjmů 

právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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Graf 5 Struktura daňových příjmů v Německu v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů podle podílu na celkově vy-

braných daních v Německu v roce 2011. (Taxation trends in the European Union, 2013, s. 

158 - 190) 
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Daň z příjmu fyzických osob (Einkommensteuer) upravuje v Německu zákon o dani 

z příjmů - Einkommensteuergesetz z data vydání 16. 10. 1934, který byl naposledy noveli-

zován k 18. 12. 2013. (OECD, 2014)  

6.3.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Fyzické osoby, jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu se nachází v Německu, mají 

neomezenou daňovou povinnost, tj. je zdaňován jejich celosvětový příjem. Nerezident pod-

léhá dani, pouze pokud má příjmy dosažené v Německu. Manželé a registrovaní partneři 

mohou využít společného zdanění nebo zdanit každý své příjmy zvlášť. Princip společného 

zdanění spočívá v tom, že se sečtou příjmy manželů, odečtou se všechny odčitatelné polož-

ky, vypočte se daň. Příjmy dětí jsou zdaňovány odděleně. (OECD, 2014) 

6.3.2 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů jsou následující druhy příjmů: 

 příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství (včetně vinařství, zahradnictví, chov 

zvířat), 

 příjmy z živnosti (příjmy živnostníků a podíly společníků veřejných obchodních 

společností a komanditních společností), 

 příjmy ze samostatné činnosti (vědci, umělci, spisovatelé, právníci, notáři), 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku (dividendy, příjmy z úroků), 

 příjmy z pronájmu nemovitého a dlouhodobého hmotného majetku, licenční po-

platky, 

 ostatní příjmy (doživotní důchody, odškodnění). ((Boeijen-Ostaszewska, Schelle-

kens, 2012, s. 335) 

6.3.3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů 

Od daně z příjmů jsou osvobozeny např. platby ze zdravotního pojištění, úrazového pojiš-

tění, platby sociálního charakteru - přídavky na dítě, mateřské dávky, podpora 
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v nezaměstnanosti, paušální platby přijaté v rámci zákonného důchodového pojištění, sti-

pendia. (Zajíčková, Boháč, Večeř, 2012, s. 76-77) 

6.3.4 Stanovení základu daně 

Od příjmů odečteme dle druhu příjmů náklady nebo provozní majetek na konci roku, pří-

padně náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Výsledkem je souhrn příjmů, od 

kterého odečteme odčitatelné položky, mimořádné výdaje a daňové zvýhodnění a nezdani-

telné částky na dítě a dostaneme zdanitelný příjem. (Kattenbeck, 2012, s. 44) 

6.3.5 Položky odčitatelné od základu daně 

Od základu daně lze odečíst: 

  poplatníci, kteří před začátkem kalendářního roku dosáhli 64 let, a rodič samoživi-

tel vychovávající minimálně 1 dítě mohou uplatnit za rok úlevu ve výši 1.308 EUR, 

 mimořádné výdaje soukromého charakteru, např. výživné, příspěvky na nemocen-

ské pojištění, úrazové pojištění, životní pojištění, zaplacená církevní daň, náklady 

na daňového poradce, školné, odborné vzdělávání, úroky z hypoték, náklady na lé-

čení, náklady na pořízení a opravu domu či bytu, 

 nezdanitelná částka na poplatníka ve výši 8.354 EUR, pro pár 16.708 EUR, 

 nezdanitelná částka na dítě ve výši 2.184 EUR a 1.320 EUR na péči o dítě a vzdělá-

vání, v případě společného zdanění manželů dvojnásobek uvedených částek. 

(OECD, 2014) 

6.3.6 Slevy na dani  

Z důvodů podpory domácností jako zaměstnavatelů lze uplatnit slevu na dani na prokázané 

výdaje: 

 u částečného úvazku 20 % nákladů, max. 510 EUR ročně, 

 u zaměstnání, které je předmětem pojistného na sociální zabezpečení 20 % nákladů, 

max. 4.000 EUR ročně, 

 u služeb poskytovaných živnostníky 20 % nákladů na práci, max. 1.200 EUR. 

(OECD, 2014) 
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6.3.7 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je klouzavě progresivní 14 až 45 %. Navíc je uplatňo-

vána solidární přirážka ve výši 5,5%. Počítá se jinak u jednotlivého poplatníka a jinak u 

společného zdanění manželů (dvojnásobek stanovených limitů) dle daňových pásem. Daň 

se počítá podle stanoveného vzorce, který je pro rok 2013 u jednotlivého poplatníka tento: 

Y = (příjem - 8130) / 10000   

Z = (příjem - 13469) / 10000 

Daň = 0 pro příjem ≤ 8130 

Daň = (974,58 · Y + 1,400) · Y pro 8130 ≤ příjem ≤ 13469 

Daň = (228,74 · Z + 2,397) · Z + 971 za 13470 ≤ příjem ≤ 52881 

Daň = 0,42 · příjem - 8239 za 52.882 ≤ příjem ≤ 250730 

Daň = 0,45 · příjem - 15761 na 250731 ≤ příjem.  

Pro rok 2014 byl zvýšen minimální limit z částky 8.130 EUR na 8.354 EUR. (OECD, 

2014)  

 

6.3.8 Zdaňovací období, daňové přiznání, placení daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. 

května následujícího zdaňovacího období. Zálohy na daň z příjmů jsou splatné k 10. břez-

nu, 10. červnu, 10. září a 10. prosinci daného zdaňovacího období. (Široký, 2013, s. 288) 

6.3.9 Zdaňování příjmů nerezidentů 

Osoby, které nemají na území Německa trvalé bydliště ani obvyklé bydliště, podléhají 

omezené daňové povinnosti, tj. že dani z příjmů fyzických osob jsou podrobeny pouze pří-

jmy ze zdrojů v Německu. Proto nelze uplatnit některé osobní a rodinné výhody, např. 

zvláštní a speciální výdaje a ani základní osobní příspěvek na poplatníka. (OECD, 2014) 

6.3.10 Srážková daň 

Dividendy a úroky jsou zdaňovány srážkovou daní ve výši 25 %, případně 26,38 % včetně 

5,5% solidární přirážky. (Široký, 2013, s. 288) 

6.3.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva mezi Českou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o za-

mezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku byla podepsána dne 19. prosince 
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1980 a vstoupila v platnost dne 17. listopadu 1983. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji   

č. 3-4/84. (Finanční správa ČR, 2014) 

 

6.4 Polsko 

Daňový systém Polska je založen na přímých daních (dani z příjmů právnických a fyzic-

kých osob, sociálním pojištění), nepřímých a majetkových daních.  (Široký, 2013, s. 296) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 32,4 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 

Tab. 14. Struktura daňových příjmů v Polsku v % HDP. [vlastní zpracování] 

Struktura příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 5,2 5,3 4,6 4,5 4,5 

Daň z příjmů PO 2,8 2,7 2,3 2 2,1 

DPH 8,3 8 7,4 7,8 8,1 

Spotřební daně 4,2 4,4 3,8 4,2 4,1 

Povinné pojistné 12 11,3 11,3 11,1 11,5 

Ostatní 2,3 2,6 2,4 2,2 2,1 

CELKEM 34,8 34,3 31,8 31,8 32,4 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 124) 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů v Polsku v % HDP 

tvoří povinné pojistné, DPH, daň z příjmů fyzických osob, spotřební daně a daň z příjmů 

právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu.  
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Graf 7 Struktura daňových příjmů v Polsku v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů podle podílu na celkově vy-

braných daních v Polsku v roce 2011. (Taxation trends in the European Union, 2013,    s. 

158 - 190) 
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Daň z příjmů fyzických osob (Podatek dochodowy od osób fizycznych) je v Polsku upra-

vena následujícími dvěma zákony: 

 zákon z 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sbírka zákonů 2012, 

pol. 361, ve znění pozdějších předpisů), 

 zákon ze dne 20. listopadu 1998 o paušální dani z příjmů z některých příjmů dosa-

hovaných fyzickými osobami (Sbírka zákonů č. 144, pol. 930, ve znění pozdějších 

předpisů). (OECD, 2014) 

6.4.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníky daně jsou fyzické osoby. Speciální kategorii poplatníků jsou manželé.  Společné 

zdanění manželů lze aplikovat za předpokladu, že: 

 manželství trvá celý daňový rok, 

 trvání bezpodílové vlastnictví manželů po celý daňový rok, 

 společné a včasné podání žádosti o společné zdanění, 

 nikdo z manželů neuplatňuje zdanění dle zákona ze dne 20. listopadu 1998 o pau-

šální dani z některých dosažených příjmů. 

Neomezená daňová povinnost platí pro fyzické osoby s bydlištěm na území Polské republi-

ky (má zde středisko svých životních zájmů a pobývá zde ve zdaňovacím období po dobu 

delší než 183 dnů), tj. tyto osoby zdaňují veškeré příjmy z tuzemska i ze zahraničí bez oh-

ledu na místo zdroje příjmů. Poplatníkem mohou být i osoby, které nejsou rezidenty, ale 

mají příjmy dosažené na území Polska. Tato omezená daňová povinnost se vztahuje na 

příjmy získané na území Polska na základě služebního nebo pracovněprávního vztahu, 

z dividend, manažerských smluv a ostatních příjmů. Zamezení dvojího zdanění příjmů je 

ošetřeno příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů a uzavřenými mezinárodními 

smlouvami o zamezení dvojího zdanění. (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.2 Předmět daně 

Mezi zdanitelné příjmy patří v Polsku následující kategorie příjmů: 

 příjmy ze zaměstnání a penzí, 

 důchodové příjmy, 

 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z podnikání, 
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 příjmy ze zemědělské činnosti (chov drůbeže, včelařství, chov kožešinových zví-

řat), 

 příjmy z pronájmu nemovitého majetku, 

 příjmy z investic, kapitálu a majetkových práv (úroky z vkladů, půjček, prostředky 

na majetkových účtech, dividendy, příjmy z titulu cenných papírů, majetková a au-

torská práva), 

 příjmy z prodeje nemovitých věcí, majetkových práv a movitého majetku, 

 ostatní příjmy. (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014)  

6.4.3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů 

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy sociálního charakteru (dávky 

sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpo-

ry, porodné), zaměstnanecké benefity (stravenky, pitný režim), přijaté náhrady z pojištění 

osob a majetku, a bolestné, příjmy kapitálové a příjmy z majetkových práv, předčasné a 

starobní důchody a další příjmy, platby výživného a stipendia. (Zajíčková, Boháč, Večeř, 

2013, s. 92)  

6.4.4 Stanovení základu daně 

Základ daně se vypočítá jako souhrn příjmů z každé kategorie příjmů (rozdíl mezi příjmy a 

výdaji). Výdaje mohou být uplatněny ve formě paušální částky nebo ve skutečné výši. Ztrá-

ta z jedné kategorie příjmů nemůže být pokryta příjmy z jiné kategorie. Ztráta může být 

odečtena z příjmů ze stejné kategorie v průběhu 5 následujících zdaňovacích období. Od 

vypočteného základu daně se odečtou příspěvky na sociální zabezpečení a další zákonem 

stanovené srážky. 

Osoby samostatně výdělečně činné si mohou vybrat metodu zdanění: 

 příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti oddělit od ostatních příjmů a zdanit je 

sazbou daně 19 %, 

 zdanit všechny příjmy dohromady progresivní sazbou daně (lze uplatnit slevy na 

dani). 

Poplatník, který měl v předchozím zdaňovacím období příjmy z hospodářské činnosti men-

ší než 150.000,- PLN může platit daň formou paušální částky, která činí 3 až 20 %. Zákla-

dem daně je v tomto případě příjem bez odečtení výdajů.  Další možností zdanění je využití 

tzv. daňových karet. 
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Manželé mohou na žádost uplatnit společné zdanění. Do společně zdaňovaných příjmů 

nelze zahrnout příjmy, které podléhají rovné dani ve výši 19 % nebo paušální dani.  (Minis-

terstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.5 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně lze odečíst úroky z hypoték uzavřených do 31. 12. 2006, nejdéle však do 

konce roku 2027. Dále lze odečíst dary poskytnuté nevládním organizacím pro veřejně pro-

spěšné účely, dary pro náboženské účely, peněžní ekvivalent pro dobrovolné dárce krve a 

to maximálně do výše 6 % příjmu poplatníka. (Ministerstvo financí Polské republiky, 

2014) 

6.4.6 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Základní odčitatelná položka na poplatníka činí 3.091,- PLN. Dále lze odečíst zákonné 

zdravotní pojištění maximálně do výše 7,75 % vypočteného základu a slevy na děti (ročně 

1.112,- PLN na první a druhé dítě, 1.668,- PLN na třetí dítě a 2.224,- PLN na čtvrté a každé 

další dítě). (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.7 Sazba daně 

Srážková daň činí 19 %. Sazba daně z příjmů fyzických osob je klouzavě progresivní, hod-

noty jsou uvedeny v tabulce: 

 

Tab. 15. Sazby daně v Polsku [vlastní zpracování] 

Zdanitelný příjem Daň  

do 3.091 PLN  0 % 

3.091 – 85.528 PLN (cca 513.168,- Kč) 18 % 

nad 85.528 PLN 32 % 

 

Jednotná sazba daně z kapitálových příjmů z prodeje cenných papírů a finančních derivátů, 

z nezemědělských činností a speciálních oborů zemědělské činnosti a prodeje nemovitostí 

činí 19%. (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 
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6.4.8 Zdaňovací období, povinnost podat daňové přiznání a splatnost daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Lhůta pro podání daňového přiznání je do         30. 

dubna následujícího zdaňovacího období, ve stejné lhůtě je splatná i daň. Poplatník je po-

vinen v průběhu zdaňovacího období platit zálohy měsíčně, případně v některých případech 

čtvrtletně.  (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.9 Zdaňování příjmů u nerezidentů 

U nerezidentů jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob pouze příjmy pocházející ze 

zdrojů na území Polska. Příjmy jsou zdaňovány paušální částkou ve výši 20 % nebo 10 % 

dle kategorie příjmů. Poplatníci si mohou vybrat, zda chtějí být zdaněni jako daňový rezi-

dent, tj. progresivní sazbou daně. Musí však být rezidentem v zemi evropského hospodář-

ského prostoru nebo ve Švýcarsku, prokázat své sídlo osvědčením o pobytu a Polsko má 

možnost získat informace o jeho daních prostřednictvím daňových orgánů dané země. 

Stejně tak nerezidentní manželské páry mohou uplatnit možnost společného zdanění man-

želů jako manželé rezidenti, pokud jeden z manželů je polský daňový rezident nebo oba 

manželé jsou rezidentem v zemi evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku. 

Dále je třeba doložit osvědčení o pobytu, 75 % jejich celosvětových příjmů podléhá dani 

v Polsku a Polsko má možnost získat informace o jeho daních prostřednictvím daňových 

orgánů dané země. (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.10 Srážková daň 

Předmětem srážkové daně jsou mzdy, platy a odměny zaměstnanců a důchody. Srážková 

daň z dividend a úroků z vkladů činí 19 %.  (Ministerstvo financí Polské republiky, 2014) 

6.4.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Polsko má uzavřeno přibližně 80 smluv ve věci zamezení dvojího zdanění. Smlouva mezi 

Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňové-

mu úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána dne 13. září 2011 a vstoupila v platnost 

dne 11. června 2012. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2013. (Finanční správa ČR, 

2014) 
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6.5 Rakousko 

Daňová soustava Rakouska je postavena na přímých důchodových daních (daň z příjmů 

právnických a fyzických osob), nepřímých daních (DPH, spotřební daně) a sociálním pojiš-

tění. Dalšími zdroji příjmů jsou majetkové daně, daň z motorových vozidel a různé místní 

daně. (Široký, 2013, s. 306) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 42 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 

Tab. 16. Struktura daňových příjmů v Rakousku v % HDP [vlastní zpracování]  

Struktura příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 9,8 10,4 9,9 9,7 9,7 

Daň z příjmů PO 2,6 2,6 1,9 2 2,3 

DPH 7,7 7,8 8 7,9 7,8 

Spotřební daně 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 

Povinné pojistné 14,1 14,3 14,8 14,6 14,6 

Ostatní 5 5,1 5,3 5,3 5,1 

CELKEM 41,7 42,7 42,4 41,9 42 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 48) 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů v Rakousku v % 

HDP tvoří povinné pojistné, daň z příjmů fyzických osob, DPH, spotřební daně a daň 

z příjmů právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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Graf 9 Struktura daňových příjmů v Rakousku v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů podle podílu na celkově vy-

braných daních v Rakousku v roce 2011. (Taxation trends in the European Union, 2013, s. 

158 - 190) 

 

Graf 10 Struktura daňových příjmů v Rakousku podle podílu na všech daních 

[vlastní zpracování] 
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Daň z příjmů fyzických osob (Einkommensteuer) se v Rakousku řídí zákonem č. 400/1988 

Sb., o daních z příjmů fyzických osob, ve znění pozdějších přepisů. (OECD, 2014) 

6.5.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají fyzické osoby, které mají v Rakousku bydliště ne-

bo obvyklý pobyt. Tyto osoby mají neomezenou daňovou povinnost. Osoby, které v tuzem-

sku nemají bydliště ani obvyklý pobyt, mají omezenou daňovou povinnost. Manželé a děti 

jsou zdaňováni odděleně. ((Boeijen-Ostaszewska, Schellekens, 2012, s. 81) 

6.5.2 Předmět daně 

Příjmy jsou rozděleny do sedmi druhů: 

 příjmy ze zemědělství a lesnictví (farmáři, chovatelé ryb, lesníci, vinaři, zahrádká-

ři), 

 příjmy ze samostatného zaměstnání (lékaři, právníci, umělci, vědci), 

 příjmy z podnikání (zedníci, truhláři, zámečníci), 

 příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci), 

 příjmy z kapitálového majetku (dividendy a podíly na zisku, úroky z vkladů), 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy (např. příjem z prodeje nemovitosti při nesplnění časového testu). 

(Boeijen-Ostaszewska, Schellekens, 2012, s. 81) 

6.5.3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů 

Mezi osvobozené příjmy patří příjmy jako forma podpory vzdělání žáků v podobě grantů a 

stipendií, příjmy na podporu umění, vědy a výzkumu od nadací nebo veřejných fondů, pl-

nění ze sociálního pojištění (dávky v mateřství, péče o dítě, podpora v nezaměstnanosti), 

přídavky na děti. (Zajičková, Boháč, Večeř, 2012, s. 97) 

6.5.4 Stanovení základu daně 

Základ daně je konstruován jako součet všech druhů příjmů snížený o zvláštní výdaje a 

mimořádné náklady. Základ daně se vynásobí příslušnou sazbou daně dle daňového pásma. 

Od daně lze odečíst slevy na dani. (Daňová správa Rakouska, 2014) 
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6.5.5 Nezdanitelné části základu daně  

V Rakousku lze od základu odečíst zvláštní a mimořádné náklady. Zvláštními výdaji jsou 

např. příspěvky a pojistné na dobrovolné nemocenské, úrazové a důchodové pojištění, ná-

klady na pořízení nebo opravy domu nebo bytu, náklady na daňové poradenství, dary 

církvím a náboženským společnostem max. do 400 EUR, náklady na daňové poradenství, 

náklady na péči o dítě do deseti let věku, např. na mateřskou školku (do výše 2.300 EUR 

ročně), dary nadacím, univerzitám, na výzkum, muzeím a ztráty z předchozích let (3 roky, 

max. do výše 75 % z celkové částky příjmů). V případě, že poplatník žádné zvláštní výdaje 

nemá, může si odečíst částku ve výši 60 EUR. Pro zvláštní výdaje je stanovena maximální 

hranice dle výše příjmů. Pokud má poplatník příjmy vyšší, než 60.000 EUR nelze zvláštní 

výdaje uplatnit.  

Mimořádnými výdaji jsou výdaje, které jsou uplatňovány v případě situací, které negativně 

ovlivňují ekonomickou výkonnost - nemoc, např. výdaje na léky, dietu, výdaje na pohřeb, 

na zahraniční vzdělání dětí (110 EUR za akademický měsíc), na těžce postižené dítě, na 

odstranění škod způsobených záplavami, sesuvy půdy, lavinami. (Daňová správa Rakous-

ka, 2014) 

6.5.6 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

V tabulce níže jsou uvedeny základní odčitatelné položky: 

Tab. 17. Základní odčitatelné položky v Rakousku [vlastní zpracování] 

Daňové odpočty 

Zaměstnanecká sleva 54 EUR/rok 

Přepravní sleva (zaměstnání v zahraničí) 291 EUR/rok 

Důchodce 400 EUR/rok 

Zvýšený odpočet důchodce 764 EUR/rok 

Domácnost s jedním dítětem 494 EUR/rok 

Domácnost se dvěma dětmi 669 EUR/rok 

Dítě daň 58,40 EUR/měsíc a dítě 
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Výživné 29,20 – 58,40 EUR za měsíc a dítě 

Dojezdné 2 EURO na kilometr 

 

Zvýšený odpočet lze uplatnit, pokud příjem důchodu nepřekročí částku 19.930 EUR ročně 

a manžel má příjmy menší než 2.200 EUR. V případě více než 2 dětí činí sleva na každé 

další dítě 220 EUR.  

Odčitatelné položky mohou uplatnit poplatníci, kteří žijí s manželem, případně registrova-

ným partnerem, mají alespoň jedno dítě a příjem max. 6.000 EUR a rovněž rodič samoživi-

tel s příjmem do 6.000 EUR. (Daňová správa Rakouska, 2014) 

6.5.7 Sazba daně 

V Rakousku se uplatňuje progresivní zdanění příjmů, viz tabulka: 

Tab. 18. Sazby daně v Rakousku [vlastní zpracování] 

𝒁𝒅𝒂𝒏𝒊𝒕𝒆𝒍𝒏ý 𝒑ří𝒋𝒆𝒎 𝒗 𝑬𝑼𝑹 𝑽ý𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒅𝒂𝒏ě 𝑺𝒂𝒛𝒃𝒂 𝒅𝒂𝒏ě  

do 11.000   0 % 

11.000 – 25.000 (𝑝ří𝑗𝑒𝑚 − 11.000) ∗ 5110

14.000
 

36,5 % 

25.000 25.000 * 0,365 = 5.110   

25.000 – 60.000 (𝑝ří𝑗𝑒𝑚−25000)∗15.125

35.000
 + 5.110 43,2143 % 

60.000 5.110 + (35.000 * 0,432143) = 

20.235 

 

nad 60.000 20.235 + (příjem – 60.000) * 0,5 50 % 

 (Daňová správa Rakouska, 2014) 

6.5.8 Zdaňovací období, povinnost podat daňové přiznání a splatnost daně 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Případně lze na základě žádosti v případě příjmů 

ze samostatné výdělečné činnosti zvolit zdaňovací období odlišně. Daňové přiznání se po-

dává ve lhůtě do 30. dubna následujícího roku, případně do 30. června následujícího roku, 

pokud je daňové přiznání podáno elektronicky. Zálohy na daň se platí bez ohledu na výši 
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poslední známé daňové povinnosti ve čtvrtletních zálohách splatných k 15. únoru,                  

15. květnu, 15. srpnu a 15. listopadu. (Daňová správa Rakouska, 2014) 

6.5.9 Zdaňování příjmů u nerezidentů 

Za rezidenta je považována osoba, která má na území Rakouska bydliště a zdržuje se zde 

více než 6 měsíců. Občanství a státní příslušnost nejsou relevantní. V případě, že je fyzická 

osoba nerezidentem, tj. nesplňuje výše uvedené podmínky, podléhá dani z příjmů pouze 

příjem získaný na území Rakouska. (OECD, 2014) 

6.5.10 Srážková daň 

Srážková daň je uplatňována ve výši 25 % a podléhají jí úroky z vkladů, výnosy z podílů 

v investičních fondech, úroky z cenných papírů. (OECD, 2014) 

6.5.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění a 

zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku byla podepsána dne 8. června 

2006 a vstoupila v platnost dne 22. března 2007. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji            

č. 6-7/2007. (Finanční správa ČR, 2014) 

 

6.6 Slovensko 

Hlavními daňovými příjmy Slovenské republiky jsou daně z příjmů fyzických a právnic-

kých osob, DPH, spotřební daně, místní daně a poplatky a sociální pojištění. (Široký, 2013, 

s. 321) 

Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 28,5 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 
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Tab. 19. Struktura daňových příjmů na Slovensku v % HDP [vlastní zpracování] 

Struktura příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 

Daň z příjmů PO 3 3,1 2,5 2,5 2,4 

DPH 6,7 6,9 6,7 6,3 6,8 

Spotřební daně 3,5 2,7 2,8 2,9 2,9 

Povinné pojistné 11,7 12 12,7 12,3 12,3 

Ostatní 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 

CELKEM 29,3 29,3 28,9 28,1 28,5 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 136) 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů Slovenské republiky 

v % HDP tvoří povinné pojistné, DPH, spotřební daně, daň z příjmů fyzických osob a daň 

z příjmů právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu. 

 

 

Graf 11 Struktura daňových příjmů na Slovensku v % HDP [vlastní zpracování] 

 

V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů podle podílu na celkově vy-

braných daních na Slovensku v roce 2011. (Taxation trends in the European Union, 2013, 

s. 158 - 190) 
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Graf 12 Struktura daňových příjmů na Slovensku podle podílu na všech daních 

[vlastní zpracování] 

Daň z příjmů fyzických osob je na Slovensku upravena zákonem č. 595/2003, ve znění 

zákona č. 70/2013. (OECD, 2014) 

6.6.1 Poplatník 

Poplatníkem daně z příjmů jsou fyzické osoby – zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně 

činné, vlastníci kapitálu a ostatní fyzické osoby. Rezidenti zdaňují celosvětové příjmy, ne-

rezidenti příjmy ze zdrojů na území Slovenska. (OECD, 2014) 

6.6.2 Předmět daně 

Předmětem daně jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti, a nájmu, 

 příjmy z kapitálu, 

 ostatní příjmy. (Slovensko, 2014) 
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6.6.3 Příjmy osvobozené od daně 

Od daně z příjmů jsou osvobozeny následující příjmy: 

 příjmy z prodeje nemovitostí po uplynutí 5 let od jejich nabytí, pokud nebyly zahr-

nuty do obchodního majetku, 

 výživné, 

 různé druhy dávek – nemocenské, úrazové, v nezaměstnanosti, sociální dávky, 

 přijaté náhrady škod a pojistné plnění, 

 stipendia a další. (Slovensko, 2014) 

6.6.4 Stanovení základu daně 

Celkový základ daně se rovná součtu dílčích základů daně, které jsou stanoveny s ohledem 

na jednotlivé druhy příjmů: 

 základ daně ze závislé činnosti = suma hrubých mezd – suma příspěvků na sociální 

zabezpečení, 

 základ daně z podnikání, samostatné výdělečné činnosti, a nájmu = suma výnosů 

z podnikání – suma daňově uznatelných nákladů, případně výdajů stanovených % 

z příjmů max. 5.040 EUR ročně, 

 základ daně z kapitálu, 

 základ daně z ostatních příjmů. 

Základ daně lze snížit o daňovou ztrátu vzniklou za předchozí zdaňovací období po dobu 5 

let kromě příjmů ze závislé činnosti. (OECD, 2014) 

6.6.5 Položky odčitatelné od základu daně a daňový bonus 

Poplatník má nárok na odečet nezdanitelných částí základu daně od tzv. aktivních příjmů – 

příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti. 

Základní částka na poplatníka je ve výši 3.735,94 EUR, pokud jeho základ daně je nižší 

než 19.458 EUR, pokud je základ daně vyšší, tak se nezdanitelná část základu daně rovná 

rozdílu mezi částkou 8.600,44 EUR a ¼ základu daně (na nezdanitelnou část základu daně 

nemá nárok poplatník, který na začátku zdaňovacího období pobíral starobní důchod). 
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Dále má nárok za zákonem stanovených podmínek na odčitatelnou položku na manželku 

žijící s poplatníkem v domácnosti (3.735,94 EUR), zaměstnaneckou prémii (max. 42,98 

EUR) a sumu zaplacených dobrovolných příspěvků na starobní důchodové spoření, tzv. II. 

pilíř (platí pouze v letech 2013 – 2016) ve výši 2 % základu daně (max. 943,20 EUR). 

(Slovensko, 2014) 

6.6.6 Slevy na dani 

Daňový bonus na vyživované dítě v roční výši 254,64 EUR za podmínky, že měl poplatník 

příjmy ze závislé činnosti min. ve výši 6 - ti násobku minimální mzdy (2.026,20 EUR), 

případně u příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti vykázal základ daně a 

hrubé zdanitelné příjmy dosáhly minimálně 6 - ti násobku minimální mzdy. Nerezidenti 

mohou daňové zvýhodnění uplatnit pouze tehdy, pokud jejich příjmy ze zdrojů na Sloven-

sku činí více než 90 % celkových příjmů. (Slovensko, 2014) 

6.6.7 Sazba daně 

Sazba daně činí do částky 34.401,74 EUR (176,8 násobek platného minima) včetně 19 % a 

25 % z částky přesahující tento limit. (OECD, 2014). 

6.6.8 Zdaňovací období, daňové přiznání, placení daní 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání musí být správci daně předloženo 

do 31. března následujícího zdaňovacího období. V této lhůtě musí být daň i zaplacena. Na 

žádost lze lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit. Existují dva typy daňových při-

znání - typ A podává poplatník, který měl pouze příjmy ze závislé činnosti, typ B pro 

ostatní druhy příjmů. Zálohy z příjmů ze závislé činnosti se platí měsíčně. Povinnost platit 

zálohy má poplatník, pokud jeho poslední známá daňová povinnost přesáhla 2.500 EUR.  

Pokud byla poslední známá povinnost menší než 15.596,96 EUR (16.600 EUR od 1. 4. 

2014), platí poplatník čtvrtletní zálohy, pokud byla vyšší, platí měsíční zálohy. (Slovensko, 

2014) 

6.6.9 Zdaňování příjmů nerezidentů 

Poplatníkem s omezenou daňovou povinností (nerezidentem Slovenska) je fyzická osoba: 

 která nemá na území Slovenska trvalý pobyt, 
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 zdržuje se na území Slovenska méně než 183 dnů v příslušném kalendářním roce, 

 zdržuje na území Slovenska více než 183 dnů, ale pouze za účelem studia nebo lé-

čení nebo hranice Slovenské republiky překračuje denně nebo v dohodnutých časo-

vých obdobích jen za účelem výkonu závislé činnosti, jejíž zdroj je na území Slo-

venské republiky. 

Předmětem daně je pouze příjem plynoucí ze zdrojů na území Slovenské republiky. (Slo-

vensko, 2014) 

6.6.10 Srážková daň 

Srážková daň je vybírána ve výši 19 % z následujících příjmů pocházejících ze zdrojů na 

území Slovenské republiky: 

 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů, 

 úrok, prémie a jiné formy výnosu z dluhopisů a obdobných cenných papírů, 

 ceny v hotovosti vyhrál v loteriích a jiných podobných hrách, 

 příjmy dosažené v rámci doplňkového důchodového spoření, 

 platby přijaté na základě pojistné smlouvy pro dosažení určitého věku, 

 vrácené přeplatky příspěvků na zdravotní pojištění. (OECD, 2014) 

6.6.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Slovensko má k 16. 1. 2014 uzavřeno 66 smluv o zamezení dvojího zdanění. Z toho 64 

smluv je platných. (Slovensko, Smlouvy, 2014). Smlouva mezi Českou republikou a Slo-

venskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu a majetku byla podepsána dne 26. března 2002 a vstoupila v platnost dne 14. čer-

vence 2003. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7-8/2003. (Finanční správa ČR, 2014) 

6.7 Velká Británie 

Daňový systém Velké Británie je založen na důchodových daních, sociálním pojištění, ma-

jetkových daních, DPH a spotřebních daních. (Široký, 2013, s. 345) 
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Celková struktura daňových příjmů v roce 2011 činila 36,1 % HDP. Aritmetický průměr za 

všechny státy EU (27) činil 35,7 % HDP. Celkový vývoj struktury daňových příjmů od 

roku 2007 do roku 2011 je uveden v následující tabulce: 

Tab. 20. Struktura daňových příjmů ve Velké Británii v % HDP  

[vlastní zpracování] 

 

Struktura příjmů 

2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 10,7 10,7 10,4 10 10,1 

Daň z příjmů PO 3,4 3,6 2,8 3,1 3,1 

DPH 6,5 6,4 5,7 6,5 7,3 

Spotřební daně 3,2 3,2 3,5 3,5 3,4 

Povinné pojistné 6,6 6,8 6,7 6,6 6,7 

Ostatní 5,7 6,9 5,5 5,7 5,5 

CELKEM 36,1 37,6 34,6 35,4 36,1 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 152) 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl daňových příjmů Velké Británie v % 

HDP tvoří daň z příjmů fyzických osob, DPH, povinné pojistné, spotřební daně a daň 

z příjmů právnických osob. Údaje za rok 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu. 

 

Graf 13 Struktura daňových příjmů ve Velké Británii v % HDP  

[vlastní zpracování] 
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V níže uvedeném grafu je uvedena struktura daňových příjmů podle podílu na celkově vy-

braných daních ve Velké Británii v roce 2011. (Taxation trends in the European Union, 

2013, s. 158 - 190) 

 

Graf 14 Struktura daňových příjmů ve Velké Británii podle podílu na všech  

daních [vlastní zpracování] 
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z roku 2005, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zdanění příjmů z obchodování a 

ostatní příjmy a zákon z roku 2007, ve znění pozdějších předpisů. (OECD, 2014) 

6.7.1 Poplatník 

Poplatníkem daně z příjmů jsou fyzické osoby rezidenti, kteří zdaňují celosvětové příjmy a 

nerezidenti, kteří zdaňují pouze příjmy dosažené na území Velké Británie. Manželé jsou 

zdaňováni odděleně a každý z manželů je zodpovědný za splnění své vlastní daňové povin-

nosti. Děti jsou zdaňovány samostatně. (Široký, 2013, s. 345) 
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 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z pronájmu nemovitostí, 

 kapitálové příjmy, 

 investiční příjmy, 

 zahraniční příjmy. (Široký, 2013, s. 346) 

6.7.3 Příjmy osvobozené od daně 

Od daně z příjmů jsou osvobozeny dávky sociálního zabezpečení, válečné vdovské důcho-

dy, invalidní důchody, stipendia, dividendy z investic do osobních akciových plánů, výhry 

z hazardních her. (OECD, 2014) 

6.7.4 Stanovení základu daně 

Základ daně se určuje jako součet všech druhů příjmů, od kterého se odečítají daňové od-

počty, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. (OECD, 2014) 

6.7.5 Položky odčitatelné od základu daně 

Od základu daně lze odečíst zaplacené úroky z půjček, pojistné na důchodové pojištění a 

dary na charitu.  

Základní nezdanitelná částka na poplatníka je závislá na výši příjmu a věku poplatníka. 

Základní odčitatelná položka na poplatníka pro zdaňovací období 2013 – 2014 činí 9.440 

GBP (pro zdaňovací období 2014 – 2015 je to 10.000 GBP), pokud je základ daně menší 

než 100.000 GBP. V případě základu daně vyššího než 100.000 GBP se odčitatelná polož-

ka snižuje na polovinu. Pro osoby od 65 do 74 let je to 10.500 GBP a od 75 let činí odčita-

telná položka 10.660 GBP pro příjem nižší než 26.100 GBP. Pokud se základ daně u po-

platníků starších 65 let, pohybuje od 26.100 GBP do 100.000 GBP, dochází ke snížení od-

čitatelné položky na polovinu. 

U nevidomé nebo těžce zrakově postižené osoby se základ daně snižuje o částku 2.160 

GBP (pro zdaňovací období 2014 – 2015 je to 2.230 GBP). Tento příspěvek lze převést za 

stanovených podmínek na manžela. (Daňová správa Velké Británie, 2014) 
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6.7.6 Slevy na dani 

Sleva na dani je poskytována manželským párům (registrovaným partnerům), pokud se 

alespoň jeden z manželů narodil před 6. 4. 1935 a činí 10% z minimálního limitu 3,040 

GBP a maximálního limitu 7.915 GBP. Skutečná výše závisí na příjmu manžela. (Daňová 

správa Velké Británie, 2014) 

6.7.7 Sazba daně 

Sazby daně z příjmů pro zdaňovací období 2013 – 2014 jsou následující: 

Tab. 21. Sazby daně ve Velké Británii [vlastní zpracování] 

Rozmezí příjmů v 

GBP 

Ostatní Úspory Dividendy 

0 – 2.790  10 10 10 

2.790 – 32.010 20 20 10 

32.010 – 150.000 40 40 32,5 

nad 150.000 45 45 37,5 

(Daňová správa Velké Británie, 2014) 

6.7.8 Zdaňovací období, daňové přiznání, placení daní 

Zdaňovací období trvá od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku. Lhůta pro podání daňo-

vého přiznání v listinné podobě je do 31. října, lhůta pro podání daňového přiznání 

v elektronické formě je do 31. ledna následujícího roku. (OECD, 2014). Způsob placení 

daní závisí na druhu příjmu. Zaměstnanec platí daň prostřednictvím sytému Pay As You 

Earn (PAYE), osoba s příjmy ze samostatné činnosti platí daň na základě podaného daňo-

vého přiznání, příjmy z úspor jsou zdaňovány srážkovou daní, v některých případech je daň 

placena formou jednorázové platby. (Daňová správa Velké Británie, 2014) 

6.7.9 Srážková daň  

Některé úrokové příjmy, příjmy z licencí, patentů a vybraných duševních práv jsou zdaňo-

vány srážkovou daní ve výši 20 %. Mzdy a platy jsou zdaňovány v systému PAYE pro 

zdanění srážkou u zdroje. Správci daně vybírají i příspěvky na sociální zabezpečení. Sráž-
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ková daň je započtena na celkovou daňovou povinnost v rámci daňového přiznání. (Zajíč-

ková, Boháč, Večeř, 2012, s. 128)  

6.7.10 Zdaňování příjmů nerezidentů 

Nerezidentem je osoba, která nemá ve Velké Británii bydliště, je zde méně než 183 dnů ve 

zdaňovacím období. Nerezidenti podléhají dani z příjmů ze zdrojů na území Velké Británie 

s určitými výjimkami. (Daňová správa Velké Británie, 2014) 

6.7.11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Smlouva mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a vládou Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku 

v oboru daní z příjmu a zisku z majetku byla podepsána dne 5. listopadu 1990 a vstoupila 

v platnost dne 20. prosince 1991. Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/92, č. 12/96. 

(Finanční správa ČR, 2014). 
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6.8 Srovnání daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve vybraných ze-

mích EU na základě provedené analýzy 

6.8.1 Srovnání daní v rámci EU 

Daně tvoří v zemích EU velmi významný podíl na HDP. Celkový podíl všech zemí EU 

k 31. 12. 2011 (27 členských států) v % HDP je uveden v následující tabulce: 

Tab. 22. Daňová kvóta zemí EU (27) [vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z příjmů FO 8,1 8,2 8 7,7 7,7 

Daň z příjmů PO 3,6 3,4 2,7 2,6 2,7 

DPH 7,8 7,7 7,4 7,6 7,7 

Spotřební daně 3,1 3 3,2 3,2 3,2 

Povinné pojistné 10,6 10,8 11,1 10,9 10,9 

Ostatní  3,8 3,6 3,4 3,5 3,5 

CELKEM 37 36,7 35,8 35,5 35,7 

 

Aritmetický průměr byl v rámci 27 zemí EU v % HDP ve sledovaných letech nejvyšší 

v roce 2007, klesal až do roku 2010 a v roce 2011 bylo zaznamenáno zvýšení o dvě deseti-

ny.   

 

V rámci sledovaných zemí EU zaznamenalo v roce 2011 nejvyšší podíl daní na HDP Ra-

kousko, Německo a na třetím místě Velká Británie. Ostatní sledované země mají podíl na 

HDP nižší než je průměr všech zemí EU (27). Česká republika se umístila na čtvrtém mís-

tě. Nejnižší podíl na HDP vykázalo Slovensko. 
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Tab. 23. Daňová kvóta vybraných zemí EU v roce 2011 [vlastní zpracování] 

Údaje za 

rok 2011 

ČR Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká 

Británie 

Daň 

z příjmů FO 

3,7 9,2 8,4 4,5 9,7 2,5 10,1 

Daň 

z příjmů PO 

3,4 2,4 2,6 2,1 2,3 2,4 3,1 

DPH 7 6,2 7,3 8,1 7,8 6,8 7,3 

Spotřební 

daně 

3,9 2,6 2,6 4,1 2,5 2,9 3,4 

Povinné 

pojistné 

15,4 5 15,5 11,5 14,6 12,3 6,7 

Ostatní  1 3,5 2,3 2,1 5,1 1,6 5,5 

CELKEM 34,4 28,9 38,7 32,4 42 28,5 36,1 

 

Daňová kvóta je makroekonomický ukazatel, který představuje podíl na hrubém domácím 

produktu a umožňuje mezinárodní srovnání. Rozlišujeme daňovou kvótu jednoduchou, 

která zahrnuje pouze příjmy označované jako daně a daňovou kvótu složenou, v níž jsou 

zahrnuty i příjmy z povinného pojistného. (Nakladatelství Sagit, a.s., 2014).  

 

V následující tabulce jsou uvedeny daňové kvóty vybraných zemí EU v letech 2007 až 

2011 s uvedením pořadí v rámci zemí EU (27) v roce 2011. Nejvýše se umístilo na 7. místě 

Rakousko, následované Německem. Nejhůře ze sledovaných zemí je na 22. místě Irsko a 

na 23. místě Slovensko. ČR patří 15. místo v rámci EU (27).   
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Tab. 24. Daňová kvóta vybraných zemí EU v letech 2007 – 2011  

[vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 Pořadí 

2011 

ČR 35,9 34,4 33,4 33,5 34,4 15 

Irsko 31,6 29,8 28,3 28,3 28,9 22 

Německo 38,7 38,9 39,3 37,9 38,7 8 

Polsko 34,8 34,3 31,8 31,8 32,4 19 

Rakousko 41,7 42,7 42,4 41,9 42 7 

Slovensko 29,3 29,3 28,9 28,1 28,5 23 

Velká Británie 36,1 37,6 34,6 35,4 36,1 13 

 

Daň z příjmů fyzických osob dle podílu na HDP je uvedena v tabulce níže. Nejvyšší podíl 

na HDP má daň z příjmů fyzických osob ve Velké Británii, a to 10,1 % HDP. ČR je evido-

vána na 23. místě s podílem 3,7 % HDP a nejmenší podíl vykázalo Slovensko, tj. 2,5 % 

HDP a bylo ze všech zemí EU (27) na posledním místě.   

 

6.8.1 Srovnání daně z příjmů fyzických osob ČR a vybraných zemí EU 

Na základě analytické části práce bylo provedeno srovnání daně z příjmů fyzických osob 

v ČR a ve vybraných zemích EU, tj. v Irsku, Polsku, Rakousku, Německu, Slovensku a 

Velké Británii. Daň z příjmů fyzických osob byla porovnána v rámci základních charakte-

ristik, jako jsou poplatník daně, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, slevy na dani, 

sazba daně, zdaňovací období, lhůty pro podávání daňových přiznání, placení daně, zdaňo-

vání příjmů nerezidentů, srážkové daně a uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
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Tab. 25. Daň z příjmů fyzických osob v % HDP [vlastní zpracování]  

 2007 2008 2009 2010 2011 Pořadí 

2011 

ČR 4,3 3,7 3,6 3,5 3,7 23 

Irsko 8,9 8,3 7,9 7,6 9,2 8 

Německo 8,6 9 9,1 8,3 8,4 9 

Polsko 5,2 5,3 4,6 4,5 4,5 21 

Rakousko 9,8 10,4 9,9 9,7 9,7 7 

Slovensko 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 27 

Velká Británie 10,7 10,7 10,4 10 10,1 6 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 187) 

Podle podílu daně z příjmů fyzických osob na všech daních a povinném pojistném v roce 

2011 je na tom nejlépe Irsko na 3. místě (32%) v rámci zemí EU (27). ČR zaujímá 25. mís-

to (10,8%) a poslední 27. místo patří Slovensku (8,8%). 

 Tab.   26. Podíl daně z příjmů fyzických osob na všech daních [vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 Pořadí 

2011 

ČR 11,9 10,7 10,8 10,3 10,8 25 

Irsko 28,1 27,8 27,8 26,9 32 3 

Německo 22,2 23,2 23,1 21,9 21,8 11 

Polsko 15 15,6 14,6 14 13,8 20 

Rakousko 23,6 24,4 23,4 23,2 23,2 9 

Slovensko 8,7 9,4 8,4 8,2 8,8 27 

Velká Británie 29,7 28,5 30 28,3 27,9 6 

(Taxation trends in the European Union, 2013, s. 188) 
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S ohledem na složitost problematiky daně z příjmů fyzických osob byly analyzovány zá-

kladní ukazatele daně z příjmů fyzických osob sledované ve vazbě na zdanění prostřednic-

tvím daňového přiznání. 

Tab. 27. Srovnání vybraných ukazatelů u daně z příjmů fyzických osob 

 [vlastní zpracování] 

 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

ČR Irsko Německo Polsko Rakous-

ko 

Sloven-

sko 

Velká 

Británie 

Zdaňování příjmů 

nerezidentů pouze 

ze zdrojů státu 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

Společné zdanění 

manželů 

NE ANO ANO ANO NE NE ANO 

Osvobozené pří-

jmy 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Položky odčitatel-

né od základu 

daně 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Slevy na dani ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Sazby daně v % 15 20- 41 14 - 45 0 – 32 0 - 50 19 - 25 10 – 45 

Počet sazeb 1 2 5 3 4 2 4 

Lhůta pro podání 

DAP 

31.3. 31.10. 31.5. 30.4. 30. 4. 

(30. 6.) 

31.3. 31. 10. 

(31. 1.) 

Srážková daň v % 15 20 25 19 25 19 20 

 

Dle výsledků analýzy daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve vybraných zemích EU mají 

všechny sledované země shodně vymezeno zdaňování příjmů rezidentů a nerezidentů, tj. že 

nerezidenti daného státu zdaňují pouze příjmy ze zdrojů daného státu a rezidenti v zemi 

své rezidence zdaňují celosvětové příjmy. 

Vymezení pojmu poplatníka se v některých zemích liší tím, že manželé případně registro-

vaní partneři mohou uplatnit společné zdanění manželů. V Irsku, Německu, Polsku a Velké 

Británii mohou uplatnit zdanění manželů. 

Dle příslušných zákonů o dani z příjmů fyzických osob jsou v každé zemi definovány pří-

jmy, které nejsou předmětem daně, příjmy zdanitelné a příjmy osvobozené od daně. 
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Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani jsou definovány v každé zemi jiným 

způsobem, nicméně i zde najdeme společné prvky, např. základní odčitatelná položka na 

poplatníka a slevy na děti jsou vymezeny ve všech sledovaných zemích. 

Ve všech vybraných zemích EU je uplatňována progresivní sazba daně. V ČR je uplatňo-

vána jednotná sazba daně. Od 1. 1. 2013 bylo zavedeno tzv. solidární zvýšení daně ve výši 

7% v případě, že součet dílčího základu daně ze zaměstnání a příjmů ze samostatné činnos-

ti je vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Počet sazeb je také různý, od jedné sazby uplat-

ňované v ČR, po pět sazeb uplatňovaných v Německu. Stejně jako sazby daně se liší i saz-

by srážkové daně. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok s výjimkou Velké Británie, kde je zdaňovací obdo-

bí stanoveno odlišně, tj.  od 6. dubna do 5. dubna následujícího kalendářního roku. 

Velmi výrazným způsobem se liší lhůty pro podávání daňových přiznání v jednotlivých 

zemích. Nejkratší lhůtu mají ČR a Slovensko do tří měsíců od skončení zdaňovacího ob-

dobí, naopak nejdelší lhůtu mají Irsko a Velká Británie až do 31. 10. daného roku.  Ra-

kousko a Velká Británie mají řádnou lhůtu pro podání daňového přiznání elektronickou 

formou prodlouženu o 2 měsíce proti podání klasickou tištěnou formou. Tyto lhůty lze ve 

všech zemích prodloužit na základě podané žádosti, v případě kdy daňové přiznání zpraco-

vává daňový poradce. Odlišná lhůta pro podání daňových přiznání má vliv na podání daňo-

vého přiznání zejména fyzické osoby, které mají vedle příjmů ze zdrojů v tuzemsku i pří-

jmy ze zdrojů v zahraničí. V praxi to znamená, že např. rezident ČR s příjmy z jiných zemí 

EU podá daňové přiznání k 1. 4. 2014 s předpokládanými příjmy ze zdrojů v zahraničí a 

následně po stanovení daňové povinnosti podá v ČR dodatečné daňové přiznání.  
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7 NÁVRH METODIKY ZJEDNODUŠENÍ POSTUPU ZDANĚNÍ 

PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEREZIDENTŮ V ČR A VE 

VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 

7.1 Cíle projektu 

Cílem projektu je vypracování návrhu metodiky zjednodušení postupu zdanění příjmů fy-

zických osob nerezidentů v ČR a zdanění příjmů rezidentů ČR ve vybraných zemích EU. 

Vzhledem ke skutečnosti, že určení daňového rezidentství a stanovení daňové povinnosti u 

daně z příjmů fyzických osob je dle provedené analýzy srovnání daně z příjmů v ČR a vy-

braných zemí EU podobné, je návrh metodiky zpracován z pohledu české legislativy, tj. 

nerezidenta ČR. Pro úplnost se metodika zabývá i problémem zdaňování příjmů rezidentů 

ze zdrojů v zahraničí. 

7.2 Návrh metodiky pro zjednodušení postupu zdanění příjmů fyzic-

kých osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU 

7.2.1 Určení rezidentství 

Z důvodu určení rozsahu daňových povinností je podstatné určení, zda je fyzická osoba 

daňovým rezidentem nebo daňovým nerezidentem státu, ze kterého jí plyne zdroj příjmů. 

Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost, tj. zdaňuje ve státě, jehož je reziden-

tem své celosvětové příjmy. Daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a ve stá-

tě, jehož je nerezidentem zdaňuje pouze příjmy ze zdrojů daného státu. (Rylová, 2012, s. 

44) 

Definice rezidenta je v modelové smlouvě podle vzoru OECD upravena takto: „Výraz rezi-

dent smluvního státu označuje ve smyslu této smlouvy každou osobu, která je podle práva 

tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého bytu, místa 

vedení nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria.“ (Skalická, 2010, s. 30) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90 

7.2.1.1 Určení rezidentství podle zákona o daních z příjmů ČR 

V ust. § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZDP“) je daňový rezident definován takto: „Poplatníci jsou rezidenty České 

republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.“  

Bydlištěm je pro účely ZDP „místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze 

usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat“. (§ 2 odst. 4 ZDP) 

V případě pochybností ve věci bydliště je třeba zkoumat, zda se chce poplatník v bytě zdr-

žovat trvale nebo přechodně. Nezáleží na tom, zda se jedná o byt (rodinný dům) ve vlast-

nictví nebo v pronájmu. Zásadní je trvalé užívání bytu, tj. že je užíván nepřetržitě a ne pří-

ležitostně např. pro rekreaci, z důvodu vzdělávání nebo podnikatelských aktivit. Trvalé 

užívání bytu neznamená trvalou fyzickou přítomnost v bytě. Úmysl trvale se v tomto bytě 

zdržovat se posuzuje podle osobního a rodinného stavu, např. zda je poplatník přihlášen 

k trvalému pobytu, zda má povolení k pobytu, zda se s ním v bytě zdržuje manželka, part-

nerka, děti, rodiče, zda se sem vrací ze zaměstnání, zda má v bytě osobní majetek. (Rylová, 

2012, s. 45) 

Obvykle se zdržovat znamená, že poplatník se na území ČR zdržuje více než 183 dnů v 

kalendářním roce. Počítají se všechny dny strávené v ČR včetně dne příjezdu, odjezdu, 

soboty, neděle, svátky, dovolená, nemoc, tj. i dny kdy poplatník nevykonává aktivní eko-

nomickou činnost. (Rylová, 2012, s. 46)  

Na základě výše uvedených informací mohou prakticky nastat dvě situace: 

 poplatník je v kalendářním roce rezidentem jednoho státu, 

 poplatník je v jednom kalendářním roce rezidentem dvou států z důvodu změny 

bydliště. (Rylová, 2013, s. 45)  

Daňovým rezidentem se může stát i osoba z tzv. nesmluvního státu (státu, se kterým nemá 

ČR podepsánu smlouvu o zamezení dvojího zdanění), přestože nemá na území ČR bydliš-

tě, ale zdržuje se na jejím území v kalendářním roce déle než 183 dnů. (Sojka, 2013, s. 19) 

Daňový nerezident je vymezen negativně jako osoba, která není daňovým rezidentem, tj. 

nesplňuje výše uvedené podmínky, že nemá v ČR bydliště a obvykle se zde nezdržuje. 

Osoby, které se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo z důvodu léčení přesto, 
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že délka jejich pobytu v ČR bude delší než 183 dnů, jsou daňovými nerezidenty. (Daňové 

zákony, 2014, s. 5) 

7.2.1.2 Určení rezidentství podle smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění 

Podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění se určuje rezidentství u fyzických 

osob ze smluvních států, tj. států, které mají vzájemně podepsánu smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají přednost před vnitrostátními 

daňovými předpisy. (Sojka, 2013, s. 49) 

V praxi se velmi často stává, že daňový subjekt je podle vnitrostátních předpisů rezidentem 

ve více zemích, a proto se následně postupuje podle kritérii stanoveným ve smlouvě o za-

mezení dvojího zdanění v následujícím pořadí: 

 osoba je rezidentem toho státu, ve kterém má stálý byt, 

 pokud má osoba stálý byt v obou státech, předpokládá se, že je rezidentem státu, ve 

kterém má středisko životních zájmů (rodina, manželka, děti), 

 pokud nelze určit středisko životních zájmů a osoba nemá stálý byt v žádném státě, 

předpokládá se, že je rezidentem státu, kde se obvykle zdržuje, 

 pokud se osoba zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, předpokládá se, že je 

rezidentem státu, ve kterém má státní příslušnost, 

 pokud je osoba státním příslušníkem obou států nebo žádného z nich, upravuje se 

tato otázka úřady smluvních států dohodou. (Skalická, 2010, s. 30-31) 

7.2.2 Zdroj příjmů v ČR 

Daňoví nerezidenti mají tzv. omezenou daňovou povinnost a do daňového přiznání zahrnu-

jí pouze příjmy ze zdrojů na území ČR, které jsou taxativně uvedeny v ust. § 22 ZDP. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění dávají smluvním státům právo na zdanění určených 

příjmů, které jsou následně specifikovány v legislativě jednotlivých států. Pokud ve výše 

uvedeném ustanovení není specifikován příjem uvedený v příslušné smlouvě o zamezení 

dvojího zdanění, nemůže být v ČR zdaněn. (Sojka, 2013, s. 24) 

Pro určení zdroje příjmů je důležité: 

 kde je vykonávána činnost, 
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 kdo tento příjem vyplácí, 

 kde je umístěn nebo využíván majetek. (Sojka, 2013, s. 24) 

7.2.3 Techniky výběru daní u nerezidentů ČR 

Daň z příjmů fyzických osob je možné vybrat třemi způsoby: 

 srážkou podle zvláštní sazby daně, 

 zálohami na daň z příjmů ze závislé činnosti, 

 na základě daňového přiznání. (Rylová, 2012, s. 55) 

7.2.4 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 

„ Zdanění srážkovou daní je v zásadě konečné zdanění příjmů nepřímým způsobem, tj. u 

plátce příjmu, pokud je současně plátcem daně. Uplatňuje se zejména na takové příjmy, 

jejichž zdanění na podkladě daňového přiznání by bylo problematické nebo by zvýšilo ad-

ministrativní náročnost. Zdanění srážkovou daní je až na zákonem stanovené výjimky zda-

něním konečným.“ (Pelc, Pelech, 2013, s. 671)  

7.2.4.1 Příjmy ze služeb, poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti 

Příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodní-

ho, technického nebo jiného poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti a 

z obdobných činností poskytovaných na území ČR (§ 22 odst. 1 písm. c) ZDP). 

Pod pojmem služba se v tomto případě rozumí jednorázová aktivita (práce řemeslnické, 

opravárenské, údržbářské a jiné) fyzicky poskytnutá v ČR, jejichž cílem je dosažení zisku. 

Způsob zdanění těchto příjmů záleží na předpokládané délce trvání kontraktu. V případě, 

že délka kontraktu je kratší než 6 měsíců a nerezident nemá stálou provozovnu, podléhá 

hrubý příjem (nelze uplatnit výdaje) srážce daně podle zvláštní sazby ve výši 15%. V pří-

padě, že je služba poskytována prostřednictvím stálé provozovny nebo předpokládaná dél-

ka kontraktu je delší než 6 měsíců, jsou tyto příjmy zdaňovány prostřednictvím daňového 

přiznání. Podle mezinárodních smluv nepodléhají výše uvedené příjmy v případě kontraktu 

kratšího 6 měsíců zdanění v ČR. Pokud je ve smlouvě způsob zdanění těchto příjmů stano-

ven v samostatném článku, je plátce daně povinen tuto daň srazit, maximálně však do výše 

sazby uvedené v ZDP. (Rylová, 2012, s. 137 – 142) 
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7.2.4.2 Příjmy z nezávislého povolání 

Příjmy z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, 

umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území ČR (§ 

22 odst. 1, písm. f), bod 1 ZDP). 

Příjmy z nezávislého povolání (svobodná povolání) nejsou definovány v ZDP a ani 

v mezinárodních smlouvách. Svobodná povolání lze charakterizovat jako příjmy, které 

nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních právních předpisů. Tyto příjmy mohou být 

zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdě-

lečné činnosti nebo jako ostatní příjmy. Pokud vznikne daňovému subjektu stálá provo-

zovna, budou příjmy zdaňovány v rámci daňového přiznání jako příjmy z podnikatelské 

činnosti a základem daně bude příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, případně lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů. Pokud 

nevznikne stálá provozovna, je příjem považován za příjem ze zdrojů na území ČR. Podle 

mezinárodních smluv jsou tyto příjmy od daně v ČR osvobozeny, pokud zde poplatník 

nemá daňovou základnu. (Rylová, 2012, s. 151 – 154) 

7.2.4.3 Příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců a sportovců 

Příjmy z osobně vykonávané činnosti na území ČR nebo zde zhodnocované veřejně vystu-

pujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto 

příjmy plynou a z jakého právního vztahu (§ 22 odst. 1, písm. f), bod 2 ZDP). 

Příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců a sportovců, tj. za živé vystoupení na veřej-

nosti, jsou zdaňovány bez ohledu na to, zda plynou agentuře (zprostředkovateli) nebo pří-

mo umělci. Příjmy za neveřejnou činnost se zdaňují jako příjmy z podnikatelské činnosti. 

Příjmy, které mají charakter licenčních poplatků, mají zvláštní režim. Podle autorského 

zákona je výkonným umělcem osoba, která vytvořila umělecký výkon – výkon herce, zpě-

váka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, lidového umělce.  

Základem daně pro srážkovou daň jsou hrubé příjmy. Tyto příjmy mohou být zdaňovány 

jako příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnos-

ti nebo jako ostatní příjmy. V některých případech může být příjem sportovců osvobozen 

od daně z příjmů. Podle mezinárodních smluv patří právo na zdanění tomu státu, na jehož 

území se vystoupení koná, některé příjmy mohou být od daně osvobozeny. (Rylová, 2012, 

s. 154 – 166). 
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7.2.4.4 Příjmy z průmyslových práv 

Náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, 

počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných 

poznatků (know -  how). (§ 22 odst. 1, písm. g), bod 1 ZDP).  

Mezi průmyslové licenční poplatky jsou zařazovány úhrady za využití nebo právo na vyu-

žití vynálezů, ochranných známek, průmyslových vzorců, návrhů, plánů, modelů apod. Pod 

pojmem know-how rozumíme veřejně nedostupné a utajované technické, výrobní, vědecké, 

nebo obchodní informace používané pro ekonomickou činnost.  U software může dojít k 

úplnému převodu práv (nepodléhá zdanění na území ČR), převodu práv k zakázkovému 

softwaru a převodu práv k standardnímu softwaru (pro účely ZDP považován za prodej 

zboží nikoliv za licenci, tj. nejedná se o příjem ze zdrojů na území ČR).  

U fyzických osob jsou výše uvedené příjmy posuzovány jako příjmy z jiné samostatné vý-

dělečné činnosti. Základem daně jsou příjmy z úhrad za poskytnutá práva, nelze odečíst 

výdaje. Příjmy podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Podle mezinárodních smluv jsou pří-

jmy z licenčních poplatků zdaňovány ve státě rezidenta, ale zároveň mohou být zdaněny ve 

státě maximálně ve výši sazby uvedené ve smlouvě. (Rylová, 2012, s. 168 – 174) 

7.2.4.5 Příjmy z autorských práv 

Náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného 

autorskému (§ 22 odst. 1, písm. g), bod 2 ZDP). 

Příjmy z autorských práv lze rozdělit takto: 

 příjmy za poskytnutí práva na užití práva autorského, 

 příjmy za užití práva autorského, 

 příjmy za užití práva příbuzného právu autorskému. 

Pro tento druh příjmů, je používán termín „kulturní licenční poplatky“ a zahrnují využití 

jakýchkoliv autorských práv k literárním, uměleckým, vědeckým, filmovým, rozhlasovým 

a televizním dílům. Podle ZDP se jedná o příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 

7. Základem daně jsou příjmy z úhrad a jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně. K výdajům se nepřihlíží. Podle mezinárodních smluv mohou být od 

daně osvobozeny, případně mohou být zdaněny nižší sazbou daně než příjmy z průmyslo-



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 95 

vých práv. Výjimka u příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize do 

7.000,- Kč, které vždy podléhají srážkové dani. (Rylová, 2012, s. 175 – 176) 

7.2.4.6 Příjmy plynoucí z majetkové účasti 

Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností 

a družstev a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění vyplácená 

tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i zjištěný 

rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7 ZDP) a dále úroky, 

které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 písm. w) a zm) ZDP, s výjimkou 

zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi jiného člen-

ského státu EU nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor (§ 22 odst. 1, 

písm. g), bod 3 ZDP). 

Podle DP se jedná o příjmy z kapitálového majetku podle § 8. Mezi podíly na zisku řadíme 

rozdíl zjištěný mezi cenou sjednanou a cenou na trhu obvyklou, úroky, které nelze z důvo-

du nízké kapitalizace uznat jako výdaj, částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkla-

du komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena druž-

stva. U fyzických osob jsou podíly na zisku předmětem zdanění na rozdíl od právnických 

osob, kde mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně.  

Příjem vyplácený jako vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek je považován za příjem 

dle § 10 ZDP. Podíl na zisku vyplácený tichému společníkovi patří mezi kapitálové příjmy 

dle § 8. 

Výše uvedené příjmy jsou samostatným základem daně a nelze od nich odečíst výdaje mi-

mo vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností a družstev, 

kde lze odečíst nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu (nutno proka-

zatelně doložit). Jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně ve výši 15 %.  Podle mezinárodních 

smluv jsou tyto příjmy zahrnuty do článku „Dividendy“. Dividendy jsou zdaňovány ve stá-

tě, kde má společnost, která příjmy vyplácí sídlo. Příjmy mohou být osvobozeny, případně 

může být stanovena nižší sazba daně. (Rylová, 2012, s. 180 – 184) 

7.2.4.7 Úroky 

Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a obdobné příjmy plynoucí z jiných 

obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, 
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upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně úrokového výnosu státních dluhopisů, 

které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě 

odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti (§ 22 odst. 1, písm. g), bod 4 

ZDP). 

Dle ZDP se jedná o kapitálové příjmy dle § 8, které jsou samostatným základem daně a 

jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně ve výši 5 %. Výdaje nelze akceptovat mimo zaplace-

ných příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění. U penzijního připojištění lze 

odečíst poskytnutý státní příspěvek. Podle mezinárodních smluv je státem zdroje úroků 

stát, kde je ten, kdo úroky vyplácí, rezidentem. Sazba daně může být snížena nebo mohou 

být příjmy osvobozeny od daně. (Rylová, 2012, s. 189 – 195) 

7.2.4.8 Příjmy z užívání movité věci 

Příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území ČR (§ 22 odst. 1, písm. g), 

bod 5 ZDP). 

Příjmy z pronájmu členíme na příjmy: 

 z operativního pronájmu, 

  finančního pronájmu. 

U příjmů z pronájmu nelze uplatnit výdaje. Příjmy z operativního pronájmu jsou zdaňová-

ny srážkovou daní ve výši 15 %, příjmy z finančního pronájmu sazbou daně 5 % (u smluv 

uzavřených do konce roku 2007 je to 1 %). V případě, že je majetek součástí aktiv stálé 

provozovny, je pronájem zdaňován obecnou sazbou daně. Při předčasném ukončení fi-

nančního pronájmu je nutné dle ZDP přehodnotit právní stav a z finančního pronájmu se 

stává operativní pronájem od počátku užívání movité věci a jsou zdaňovány splátky ve 

všech zdaňovacích obdobích. V mezinárodních smlouvách jsou tyto příjmy zahrnuty 

v článku „Licenční poplatky“. U příjmů z nájemného u finančního leasingu se sazba daně 

ve výši 5 % (případně 1 %) použije vždy, pokud lze dle smlouvy o zamezení dvojího zda-

nění tento příjem ve státě zdroje – ČR zdanit. Příjmy z užívání movité věci nelze v ČR 

zdanit např. dle smlouvy s Irskem s výjimkou příjmů stálé provozovny.  (Rylová, 2012,          

s. 196 – 199) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 97 

7.2.4.9 Odměny členů statutárních orgánů 

Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob bez ohledu na to, 

z jakého právního vztahu plynou (§ 22 odst. 1, písm. g), bod 6 ZDP). 

Tyto příjmy mají zdroj v ČR, pokud ten, kdo je vyplácí, je rezidentem ČR nebo stálou pro-

vozovnou zahraniční osoby umístěnou na území ČR. Členy statutárních orgánů jsou fyzic-

ké osoby - společníci, akcionáři, osoby stojící mimo společnost a osoby s uzavřeným pra-

covním poměrem. Příjmem členů statutárních orgánů jsou odměny poskytnuté v souvislosti 

s výkonem funkce, tantiémy a další příjmy, které prokazatelně nesouvisejí s výkonem 

funkce. Podle ZDP jsou tyto příjmy považovány za stejný příjem jako příjmy ze závislé 

činnosti dle § 6 ZDP. 

Základem daně z příjmů je součet příjmů odměn za výkon funkce a tantiém zvýšený o po-

vinné pojistné. Tvoří samostatný základ daně, který je zdaňován zvláštní sazbou daně ve 

výši 15 % bez ohledu na to, zda bylo zahraniční osobou podepsáno nebo nepodepsáno Pro-

hlášení k dani. Člen statutárního orgánu může pobírat i běžnou mzdu za práci, která je zda-

ňována formou záloh na daň (příjmy dle § 6 ZDP). 

Podle mezinárodních smluv jsou tyto příjmy zdaňovány podle článku „Tantiémy“ a zdaňují 

se ve státě zdroje. Výše zdanění zde není uvedena, a proto jsou příjmy zdaňovány v soula-

du se ZDP. (Rylová, 2012, s. 201 – 204) 

7.2.4.10 Sankce ze závazkových vztahů 

Sankce ze závazkových vztahů (§ 22 odst. 1, písm. g), bod 12 ZDP). K sankcím ze závaz-

kových vztahů patří smluvní pokuty za nesplnění závazku finančních i nefinančních plnění, 

úrok z prodlení za opožděné plnění peněžitého závazku a poplatek z prodlení peněžitého 

závazku. Základem daně jsou přijaté částky, které jsou zdaněny podle ZDP srážkovou daní 

ve výši 15 % v případě, že příjemcem je rezident státu, se kterým nemá ČR uzavřenu 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Podle mezinárodních smluv jsou tyto příjmy zdaňo-

vány jako ostatní příjmy a podléhají zdanění ve státě rezidentství. (Rylová, 2012, s. 220 – 

222) 
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7.2.4.11 Příjmy ze svěřenského fondu 

Příjmy ze svěřenského fondu (§ 22 odst. 1, písm. g) bod 13. ZDP ve znění účinném od 1. 1. 

2014). Svěřenský fond je vyčleněný majetek se zvláštním statusem (je poplatníkem daně 

z příjmů právnických osob a účetní jednotkou). Zakladatelem je fyzická nebo právnická 

osoba, která se rozhodne vyčlenit část svého majetku smlouvou nebo závětí. Majetek je 

spravován svěřenským správcem. Správců může být více a jedním z nich může být sám 

zakladatel nebo obmyšlený (beneficient). Svěřenský správce za stanovených podmínek, 

pravidel a limitů postupně vypouští (předává) majetek obmyšlené osobě. (Nový občanský 

zákoník, 2014, s. 82 – 84) 

Zakladatel svěřenského fondu vlastní např. bytový dům, který vyčlení ze svého majetku do 

majetku fondu. Správce fondu se o bytový dům stará, vybírá nájemné od nájemníků, účtuje 

o nákladech a výnosech, odepisuje, podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických 

osob, vyplácí si odměnu a dle stanovených podmínek vyplácí zisk obmyšlené osobě. Svě-

řenský fond zanikne předáním bytového domu obmyšlené osobě. 

Příjmem fyzické osoby nerezidenta mohou být příjmy obmyšlené osoby a příjmy svěřen-

ského správce plynoucí od daňových rezidentů ČR a stálých provozoven daňových nerezi-

dentů. Příjmy obmyšlené osoby lze rozčlenit na příjmy z vyčleněného majetku a ze zisku. 

Příjmy z vyčleněného majetku pro případ smrti jsou osvobozeny od daně v souladu s ust. 

§4a ZDP a příjmy z vyčleněného majetku za života zakladatele jsou osvobozeny od daně 

z příjmů dle ust. § 10 odst. 3 písm. d) bod 3 ZDP. Příjmy ze zisku jsou příjmem dle § 8 a 

jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Příjmy 

svěřenského správce jsou příjmem podle § 7 ZDP a jsou zdaňovány prostřednictvím daňo-

vého přiznání. (Daňové zákony 2014, s. 8 – 16)  

7.2.4.12 Bezúplatné příjmy 

Bezúplatné příjmy (§ 22 odst. 1, písm. g) bod 14. ZDP ve znění účinném od 1. 1. 2014).  

Vzhledem k začlenění daně dědické a darovací byl do ZDP zaveden pojem bezúplatný pří-

jem. Bezúplatným příjmem jsou příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování a jiné pří-

jmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. Bezúplatným příjmem je nejen příjem nabytý pro-

střednictvím darovací smlouvy, ale i jiný majetkový prospěch spočívající ve zvýšení ma-

jetku nebo v tom, že se výše majetku nezmění a ušetří majetkovou hodnotu. Předmětem 
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daně z příjmů fyzických osob nerezidentů ČR jsou bezúplatné příjmy plynoucí od daňo-

vých rezidentů ČR a stálých provozoven daňových nerezidentů. 

Příjmy z dědictví a odkazu jsou plně osvobozeny od daně dle § 4a ZDP. Bezúplatné příjmy 

jsou zahrnuty do ostatních příjmů podle § 10 ZDP. Od daně jsou osvobozeny bezúplatné 

příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, příjmy od osoby, se kterou poplatník 

žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospo-

dařící domácnosti, obmyšleného z majetku od příbuzného a příležitostné dary do výše 

14.999,- Kč.  Dary nad tuto částku jsou zdaňovány srážkovou daní ve výši 15 %. (Daňové 

zákony 2014, s. 8 – 16)  

7.2.4.13 Výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách 

Výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních soutěží a sloso-

vání, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží (§ 22, odst. 1 písm. g) bod 8 ZDP). 

Výše uvedené příjmy jsou zdaňovány stejným způsobem u nerezidentů i rezidentů. Ceny 

z veřejných soutěží, z reklamních soutěží nebo z reklamního slosování (s výjimkou spotře-

bitelských loterií podle zvláštního právního předpisu) a ceny ze sportovních soutěží u osob, 

u kterých není sportovní činnost podnikáním do 10.000,- Kč včetně za jednu cenu jsou dle 

ZDP osvobozeny od daně. Dále jsou osvobozeny výhry z loterií, sázek a podobných her, 

které jsou provozovány na základně zvláštního právního předpisu. Ceny z loterii ohlašova-

ných finančnímu úřadu jsou osvobozeny do částky 10.000,- Kč včetně.  

Příjem, který není osvobozen, je dle ZDP zdaňován jako samostatný základ daně zvláštní 

sazbou daně ve výši 15 %. Podle mezinárodních smluv jsou tyto příjmy zdaňovány jako 

„Jiné příjmy“ ve státě, kde je daňový subjekt rezidentem. Osvobození ve státě zdroje nepla-

tí pro výhry sportovců (článek „Umělci a sportovci“) a příjmy zahraničních osob ve stálé 

provozovně. (Rylová, 2012, s. 209 – 212) 

7.2.4.14 Příjmy plynoucí v souvislosti se snížením základního kapitálu 

Příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti a v souvislosti se snížením základního 

kapitálu (§ 22, odst. 1 písm. g) bod 10 ZDP). 

Způsob zdanění snížení základního kapitálu podle ZDP závisí na způsobu, jakým byl před 

snížením vytvořen nebo navýšen.  
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V případě navýšení z vlastních zdrojů společnosti je výplata společníka zdanitelným pří-

jmem a má charakter podílu na zisku. Základem daně je maximálně částka, o kterou byl 

navýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota jeho akcie. Příjem podléhá srážkové 

dani ve výši 15%. Daň je srážena společností, která snižuje základní kapitál.  

Odlišný způsob zdanění snížení základního kapitálu je v případě, že k navýšení vlastního 

kapitálu došlo z vlastních zdrojů společníků. Základem daně je rozdíl mezi vyplacenou 

částkou a nabývací cenou cenného papíru nebo podílu na společnosti. U fyzických osob je 

příjem zahrnován do dílčího základu z příjmů z podnikání podle § 7 ZDP (součást obchod-

ního majetku společníka) nebo dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP.  

Podle mezinárodních smluv jsou příjmy, které podléhají srážkové dani, zdaňovány podle 

článku „Dividendy“. Pokud příjmy plynou mateřským společnostem od jejich dceřiných 

společností, nejsou v ČR zdaňovány. (Rylová, 2012, s. 214 – 218) 

7.2.4.15 Zvláštní úprava pro rezidenty členských států EU 

Pro rezidenty členských států EU a Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko, 

Lichtenštejnsko) platí zvláštní úprava dle ust. § 36 odst. 7 ZDP, která se vztahuje na příjmy 

uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bod 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 ZDP. Daňový rezident 

členského státu EU se jako nerezident ČR může rozhodnout, zda ponechá taxativně vyme-

zené příjmy zdaněné srážkovou daní nebo podá daňové přiznání a uplatní výdaje ve sku-

tečné výši nebo procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP. Tento postup je možné použít 

v případě dosažení pouze jednoho příjmu z výše uvedených příjmů, a i v případě více dru-

hů stanovených příjmů. Sražená daň se započítá na celkovou daňovou povinnost. Pokud 

nelze sraženou daň nebo její část započítat na celkovou daňovou povinnost vznikne daňo-

vému subjektu přeplatek.  

Toto ustanovení ZDP nelze uplatnit u příjmů ze závislé činnosti na základě dohody o pro-

vedení práce do 5.000,- Kč v měsíci (10.000,- Kč od 1. 1. 2014), z podílů na zisku (§ 22 

odst. 1 písm. g) bod 3) a u výher v loteriích (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 8). (Pelc, Pelech, 

2013, s. 639 – 655)  
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7.2.5 Zdanění formou hlášení o sražené dani  

Plátce daně (osoba, která vyplácí příjem a je ze zákona zodpovědná za správné stanovení, 

sražení a odvedení daně) je povinna odvést sraženou daň místně příslušnému správci daně 

do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla povinna srážku daně 

provést. (Pelc, Pelech, 2013, s. 669 – 671) 

Příklad 

Česká společnost si objednala u fyzické osoby -  rezidenta Irska software na zakázku a dne 

21. 3. 2014 za něj zaplatila částku 14.427,23 EUR.   

Jedná se o příjem definovaný v ust. § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů. 

Tento příjem tvoří samostatný základ daně a je zdaňován prostřednictvím zvláštní sazby 

daně u zdroje. Dle ust. § 36 ZDP činí u těchto příjmů zvláštní sazba daně 15 %. Plátce daně 

– česká společnost však srazí ze samostatného základu daně daň v souladu s čl. 12 – Licen-

ční poplatky smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a 

Irskem ve výši 10 % z hrubé částky licenčních poplatků, neboť mezinárodní smlouvy jsou 

nadřazeny národní legislativě a takto sraženou daň odvede místně příslušnému správci da-

ně, viz příloha P I.  

7.2.6 Zdanění formou záloh na daň z příjmů fyzických osob 

Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), která je vykonávána na území ČR nebo na palu-

bách lodí či letadel, které jsou provozovány daňovými rezidenty (§ 22 odst. 1 písm. b) 

ZDP). 

Občané EU mají v souladu ust. § 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění poz-

dějších předpisů stejné postavení jako občané ČR, a proto nepotřebují k výkonu závislé 

činnosti na území ČR pracovní povolení. Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy ze součas-

ného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, služebního poměru, členského poměru a 

obdobného poměru, při kterých je poplatník (zaměstnanec) při výkonu práce pro plátce 

(zaměstnavatele) povinen dbát příkazů plátce, tj. pracuje na místě v čase určeném zaměst-

navatelem za předem dohodnutou odměnu. V ZDP jsou taxativně vymezeny příjmy, které 

jsou zdaňovány a příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů dle § 6 ZDP. (Rylová, 

2012, s. 113 – 116). 
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U daňových nerezidentů ČR podléhají dani z příjmu příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na 

území ČR. Zálohy na daň jsou měsíčně zaměstnavatelem sráženy a po skončení zdaňovací-

ho období zúčtovány na celkovou daňovou povinnost. Základem daně jsou hrubé příjmy 

zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, tzv. superhrubá mzda.  

Způsob výpočtu měsíčních daňových záloh: 

Úhrn příjmů ze závislé činnosti u zaměstnavatele (bez příjmů které nejsou předmětem daně 

a příjmů osvobozených od daně) 

+ povinné pojistné placené zaměstnavatelem (25 % sociální a 9% zdravotní, maximální 

vyměřovací základ pro rok 2013 je 1,242.432,- Kč, pro rok 2014 je to 1,245.216,- Kč, pro 

zdravotní pojištění byl pro roky 2013 – 2015 strop zrušen) 

= měsíční základ daně u zaměstnavatele, který se zaokrouhlí u základu daně menšího než 

100,- Kč na koruny nahoru a u základu daně vyššího než 100,- Kč na celé stokoruny naho-

ru, se vynásobí sazbou daně ve výši 15 % a dostaneme výši měsíční zálohy na daň. 

V případě, že poplatník – nerezident ČR podepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani, mů-

že uplatnit základní slevu na dani na poplatníka v měsíční výši 2.070,- Kč (ročně 24.840,- 

Kč) a případně za stanovených podmínek slevu na studium v měsíční výši 335,- Kč (ročně 

4.020,- Kč). Ostatní slevy na dani může uplatnit pouze formou daňového přiznání za pod-

mínky, že úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho 

příjmů. (Pelc, Pelech, 2013, s. 695 – 700 a 627). 

 

7.2.7 Zdanění příjmů fyzických osob formou záloh - příklad 

Fyzická osoba  - rezident Slovenska, má v ČR příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP ve 

výši 23.500,- Kč měsíčně a následně po skončení zdaňovacího období 2013 požádala svého 

zaměstnavatele o roční zúčtování. 

7.2.7.1 Zaměstnanec – nerezident ČR podepsal Prohlášení k dani 

Zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani a zaměstnavatel pravidelně měsíčně sráží zálohy 

ze mzdy a uplatňuje slevu na dani – základní na poplatníka, následně po skončení zdaňo-

vací roku provede roční zúčtování a případný přeplatek zaměstnanci vyplatí. 
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Tab. 28. Roční zúčtování nerezidenta ČR [vlastní zpracování] 

Roční zúčtování 2013  

Mzda 282.000,- Kč 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 95.880,- Kč 

Základ daně 377.880,- Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 377.800,- Kč 

Daň  56.670,- Kč 

Sleva na dani – základní na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) 24.840,- Kč 

Daň po slevě 31.830,- Kč 

Zaplacené zálohy 31.830,- Kč 

Přeplatek 0,- Kč 

(Rylová, 2012, s. 74 – 79)  

7.2.7.2 Zaměstnanec – nerezident ČR nepodepsal prohlášení k dani 

Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a zaměstnavatel pravidelně měsíčně sráží zálo-

hy ze mzdy. Následně po skončení zdaňovacího období vystaví zaměstnavatel zaměstnanci 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených 

zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2013 (viz příloha II) a zaměstnanec po-

dá daňové přiznání u místně příslušného správce daně. 

Tab. 29. Potvrzení o zdanitelných příjmech [vlastní zpracování] 

Potvrzení o zdanitelných příjmech za období 2013  

Mzda 282.000,- Kč 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 95.880,- Kč 

Základ daně 377.880,- Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 377.800,- Kč 

Zaplacené zálohy 56.670,- Kč 

(Rylová, 2012, s. 74 – 79) 

 

7.2.8 Zdanění formou daňového přiznání 

Prostřednictvím daňového přiznání jsou u nerezidentů ČR z EU zdaňovány níže uvedené 

příjmy. 
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7.2.8.1 Příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny 

Příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (§ 22 odst. 1 písm. a) 

ZDP). Stálá provozovna nemůže být založena, je to daňový termín pro zdaňování příjmů 

daňových nerezidentů ČR. Stálá provozovna je definována v ust. § 22 odst. 2 ZDP a 

v článku 5 příslušných mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Základními cha-

rakteristikami stálé provozovny jsou umístění, stálost a účel. 

Umístění znamená prostor, kde je uskutečňováno podnikání (budova, ulice, tržiště, poze-

mek). Místo pro podnikání nemusí být pevně spojeno se zemí, ale musí se nacházet na ur-

čitém území. Vlastnický vztah není relevantní. Stálost znamená trvalý, tj. dlouhodobý účel. 

Např. u stavebně-montážních činností a služeb je podmínkou stálosti splnění časového 

testu. Účel stálé provozovny je vnímán jako aktivní vykonávání podnikatelské činnosti 

daňového nerezidenta. (Sojka, 2013, s. 61 – 70) 

Prakticky lze podle ZDP stálé provozovny rozčlenit na pět kategorii: 

 kamenná provozovna (dílna, kancelář, obchod), 

 staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů – splnění tří podmínek 

(doba trvání více než 6 měsíců v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

dodávka stavebního díla, každá dodávka stavebního díla je posuzována samostat-

ně), 

 poskytování služeb – splnění dvou podmínek (časový test více než 6 měsíců a služ-

by uvedené v § 22 odst. 1 písm. c) ZDP a příjmy z nezávislé činnosti podle písm. f), 

 závislý zástupce – splnění tří podmínek (osoba, která jedná za nerezidenta, uzavře-

né smlouvy jsou pro nerezidenta závazné a smlouvy jsou uzavřeny v ČR), 

 fiktivní dle ust. § 22 odst. 3 ZDP – příjem společníka veřejné obchodní společnosti, 

komplementáře komanditní společnosti nebo společníka společnosti, která je daňo-

vým nerezidentem, plynoucí z účasti v této obchodní společnosti a z úvěrového fi-

nančního nástroje poskytnutého této společnosti. (Daně a právo v praxi, 2014,        

s. 14) 

U příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny je základ daně stano-

ven stejně jako u rezidentů ČR a vychází se z výsledku hospodaření, případně rozdílu mezi 

příjmy a výdaji. U stavebně montážních prací a služeb jsou často mezinárodními smlouva-
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mi stanoveny podmínky vzniku stálé provozovny odlišně od ZDP a příjmy v ČR mohou 

být osvobozeny od zdanění 9 případně 12 měsíců. (Rylová, 2012, s. 81 – 112) 

7.2.8.2 Příjmy z prodeje nemovitých věcí 

Příjmy z prodeje nemovitých věcí umístěných na území ČR a z práv s nimi spojených                

(§ 22 odst. 1 písm. d) ZDP). Nemovitými věcmi jsou pozemky podle nového občanského 

zákoníku pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva 

k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby). Některé příjmy 

z prodeje nemovitých věcí jsou za stanovených podmínek osvobozeny od daně z příjmů 

fyzických osob: 

 příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která 

nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm měl prodáva-

jící bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, 

 příjmy z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického prá-

va a jejich prodejem 5 let. (Daňové zákony 2014, s. 6) 

Základem daně z prodeje nemovitých věci je příjem snížený o výdaje. Výdajem je cena, za 

kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. U nemovitých věcí nabytých bezúplatně je výda-

jem cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku. Příjmy z prodeje nemovitých věcí se 

zdaňují prostřednictvím daňového přiznání jako příjmy podle § 10 ZDP. Podle mezinárod-

ních smluv jsou tyto příjmy zdaňovány ve státě, ve kterém je majetek umístěn. (Rylová, 

2012, s. 146) 

7.2.8.3 Příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů 

Příjmy z užívání nemovitých věcí a bytů umístěných na území ČR (§ 22 odst. 1 písm. e) 

ZDP). Jedná se zejména o příjmy z nájmu a příjmy z úplatného věcného břemena. Příjem 

z nájmu je vždy zdanitelným příjmem podle § 9 ZDP, případně pokud je součástí majetku 

stálé provozovny, jedná se o příjem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Základem daně 

jsou příjmy snížené o prokazatelně vynaložené výdaje. U příjmů podle § 9 ZDP lze uplatnit 

paušální výdaje ve výši 30 %. Úplatná věcná břemena jsou v případě, že nemovitá věc je 

součástí obchodního majetku příjmem podle § 7 ZDP, jinak jsou příjmem podle § 10 ZDP. 

Základem daně je příjem snížený o prokazatelně uplatněné výdaje. V případě příjmů z 

úplatných věcných břemen podle § 7 ZDP, lze uplatnit paušální výdaje podle druhu vyko-
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návané činnosti, tj. 40 %, 60 % nebo 80 %. Podle mezinárodních smluv jsou příjmy 

z užívání nemovitých věcí nebo bytů zdaňovány ve státě, kde je nemovitá věc umístěna. 

(Rylová, 2012, s. 147 – 150) 

7.2.8.4 Příjmy z prodeje movitých věcí a majetkových práv 

Příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, inves-

tičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálo-

vém trhu, neuvedených pod písmenem h), majetkových práv registrovaných na území ČR 

(§ 22 odst. 1 písm. g) bod 7 ZDP). 

Zdanění v ČR podléhají pouze příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou k datu prodeje 

zařazeny v majetku stálé provozovny. Investičními nástroji jsou investiční cenné papíry, 

cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, swapy, futures, forwardy. 

(Pelc, Pelech, 2013, s. 89).  Do 31. 12. 2013 rozlišoval ZDP vlastníky cenných papírů pod-

le jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Od daně z příjmů byly 

osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů v případě podílu menšího nebo rovnajícímu 

se 5 %, přesáhla-li doba mezi nabytím a prodejem 6 měsíců a v případě podílu většího než 

5 %, přesáhla-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let. (Pelc, Pelech, 2013, s. 88). Zákonem 

č. 344/2013 Sb., bylo od 1. 1. 2014 zrušeno rozlišení vlastníků CP podle jejich podílu na 

hlasovacích právech společnosti. Nově jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, 

pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 3 roky a do částky 100.000,- Kč za zdaňo-

vací období. Podle Čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zůstala zachována 6 měsíční lhůta 

pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pro vlastníky, jejichž podíl nepřesahoval 

na konci roku 2013 5 % podíl. (Daňové zákony 2014, s. 8, 15 a 98). Základem daně je pří-

jem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje. Příjmy jsou zdaňovány podle § 7 nebo § 10 

ZDP. Rozdíl je v tom, že v případě zdaňování dle § 10 ZDP, lze výdaje uplatnit maximálně 

do výše příjmů. Příjmy jsou zdaňovány formou daňového přiznání. Podle mezinárodních 

smluv jsou v ČR zdaňovány pouze příjmy z prodeje movitého majetku stálé provozovny 

v ČR. Zisky z prodeje podílů nebo majetkových práv jsou zdaňovány v ČR pouze podle 

některých smluv. (Rylová, 2012, s. 208) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 107 

7.2.8.5 Výživné a důchody 

Výživné a důchody (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 9 ZDP) jsou předmětem daně z příjmů v ČR 

tehdy, pokud plynou od tuzemských plátců nebo od stálých provozoven umístěných v ČR. 

Výživné a důchody jsou za stanovených podmínek osvobozeny od daně z příjmů. Příjmy 

přijaté nad rámec vyživovací povinnosti nebo nad rámec zákona o rodině jsou zdaňovány 

jako ostatní příjmy dle § 10 ZDP. Pravidelně vyplácené důchody jsou od daně z příjmů 

osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy platné k 1. 1. daného zdaňovacího období 

(pro rok 2013 je to částka 288.000,- Kč, pro rok 2014 se jedná o částku 306.000,- Kč). Dů-

chod nad tuto částku je zdaňován jako ostatní příjem podle § 10 ZDP. Výživné a důchody 

jsou zdaňovány prostřednictvím daňového přiznání. Podle mezinárodních smluv jsou tyto 

příjmy obvykle zdaňovány ve státě rezidentství. (Rylová, 2012, s. 212 – 214) 

7.2.8.6 Příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením 

Příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 11 ZDP). Před-

mětem daně jsou příjmy plynoucí z nákupu pohledávky za cenu nižší než je úhrada od 

dlužníka nebo postupníka při následném postoupení. Toto ustanovení se vztahuje i na po-

hledávky z titulu úvěrů a půjček, pokud byly skutečně zaplaceny. V případě, že byly pohle-

dávky postoupeny za vyšší cenu, nejsou předmětem daně. Základem daně je kladný rozdíl 

mezi příjmem (úhradou) a výdajem (pořizovací cenou pohledávky). Podle mezinárodních 

smluv jsou tyto příjmy zdaňovány jako jiné příjmy dle čl. 21. (Rylová, 2012, s. 218 – 220) 

7.2.8.7 Příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích 

Příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území ČR (§ 22 

odst. 1 písm. h) ZDP). 

Příjmy z převodu podílu v obchodní korporaci jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud 

doba mezi jejich nabytím a převodem přesahuje 5 let. Tato doba se zkracuje o dobu, po 

kterou byla fyzická osoba společníkem obchodní korporace. Základem daně je příjem sní-

žený o vynaložené náklady a je zdaňován formou daňového přiznání. Ne všechny meziná-

rodní smlouvy umožňují zdanění těchto příjmů. (Rylová, 2012, s. 222 – 224)  
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7.2.8.8 Příjmy z prodeje obchodního závodu  

Příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky (§ 22 odst. 1, 

písm. i) ZDP ve znění účinném od 1. 1.2014).  (Daňové zákony 2014, s. 24) 

7.2.9 Registrační povinnost v ČR 

V ustanovení § 39 ZDP je uveden taxativní výčet, kdy jsou daňoví rezidenti a daňoví nere-

zidenti ČR povinni podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně.  

7.2.9.1 Daňový rezident ČR 

Daňoví rezidenti ČR jsou povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne kdy: 

 začali vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti,  

 nebo přijali příjem ze samostatné činnosti. (Daňové zákony 2014, s. 65) 

7.2.9.2 Daňový nerezident ČR 

Daňový nerezident ČR je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy: 

 začal na území ČR vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné čin-

nosti, 

 přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území ČR, 

 vznikla mu na území ČR stálá provozovna, 

 nebo získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze 

samostatné činnosti od tuzemských orgánů veřejné moci.  

Místní příslušnost se řídí u fyzické osoby místem jejího pobytu - adresa trvalého pobytu u 

občana ČR nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, pokud nelze místo pobytu určit, je 

jím místo na území ČR, kde se osoba převážně zdržuje. (Daňové zákony 2014, s. 65) 

 

 

7.2.10 Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nerezident ČR 

Fyzická osoba  - rezident Slovenska, má v ČR příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP ve 

výši 23.500,- Kč měsíčně, nepodepsal Prohlášení k dani a následně po skončení zdaňovací-
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ho období 2013 nepožádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování. Zaměstnanec podal 

daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013 a v daňovém 

přiznání uplatnil základní slevu na poplatníka a slevu na manželku a 2 děti, neboť měl 

pouze příjmy ze zdrojů v ČR. Případně vzniklý přeplatek je poplatníkovi vrácen na základě 

žádosti.  

Tab. 30. Daňové přiznání nerezidenta ČR [vlastní zpracování] 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2013 - ČR 

Mzda 282.000,- Kč 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 95.880,- Kč 

Základ daně 377.880,- Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 377.800,- Kč 

Daň  56.670,- Kč 

Sleva na dani – základní na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) 24.840,- Kč 

Sleva na dani – na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b) 24.840,- Kč 

Daň po slevě 6.990,- Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti 26.808,- Kč 

Sleva na dani 6.990,- Kč 

Daň po uplatnění slevy  0,- Kč 

Daňový bonus 19.818,- Kč 

Zaplacená záloha na daň 56.670,- Kč 

Zaplaceno více (přeplatek) 76.488,- Kč 

(Rylová, 2012, s. 78 – 79) 

Vyplněné přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nerezidenta ČR (rezidenta SK) včetně 

žádosti o vrácení přeplatku je uvedeno v příloze P III.  

7.2.11 Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nerezident Rakouska 

Daňový rezident ČR vykázal v roce 2013 příjmy z pronájmu nemovitosti v Rakousku. Da-

ňový subjekt bude podávat dvě daňová přiznání – jedno v Rakousku, neboť má jako nere-

zident příjmy ze zdrojů na území Rakouska a druhé v ČR, kde bude zdaňovat své celosvě-

tové příjmy. Vzhledem k odlišné lhůtě pro podání daňového přiznání v ČR a v Rakousku 

využije daňový subjekt možnosti stanovené zákonem a požádá o prodloužení lhůty pro 

podání daňového přiznání v ČR. 
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Poplatník může využít u zdanění příjmů z nájmu brutto systém daně u obratu, tj. příjmy a 

výdaje se zadávají včetně daně z obratu nebo netto systém daně z obratu, kdy daň z obratu 

je průběžnou položkou a na straně příjmů a výdajů se nezohledňuje. V našem případě se 

poplatník rozhodl využít netto systém daně z obratu. (Ministerstvo financí Rakouska) 

Tab. 31. Daňové přiznání nerezidenta Rakouska [vlastní zpracování] 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2013 - Rakousko 

Příjmy z nájemného 15.089,04 EUR 

Nájemné brutto 18.106,88 EUR 

Daň z obratu (DPH) 3.017,84 EUR 

Nájemné netto 15.089,04 EUR 

Výdaje celkem 2.046,82 EUR 

Celkový příjem ke zdanění 13.042,22 EUR 

 

Příklad vyplněného přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nerezidenta Rakouska (rezi-

denta ČR) je uveden v příloze P IV.  

7.2.12 Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů z vybraných zemí EU 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen ve státě, ve kterém je rezidentem, zda-

nit všechny příjmy, které jsou předmětem daně, tj. i příjmy ze zdrojů v zahraničí. U příjmů 

plynoucích ze zahraničí je nezbytné z důvodu správného zdanění určit druh příjmů a stát 

zdroje těchto příjmů, aby byly příjmy zdaněny v souladu se smlouvou o zamezení dvojího 

zdanění. U příjmů z aktivní činnosti (zaměstnání, poskytování služeb) je za stát zdroje po-

važováno místo, kde je činnost vykonávána. U pasivních příjmů (dividendy, úroky, licen-

ční poplatky) je státem zdroje stát, ve kterém je rezidentem společnost, která tyto příjmy 

vyplácí. Příjmy z užívání majetku jsou zdaňovány ve státě, kde se nemovitost nachází. (Ry-

lová, 2012, s. 225 – 226) 

Příjmy ze zdrojů v zahraničí jsou vždy zdaňovány formou daňového přiznání bez ohledu na 

to, zda byly v zahraničí zdaněny nebo nebyly. Rovněž nezáleží na tom, zda byly zdaněny 

prostřednictvím daňového přiznání nebo srážkovou daní. V daňovém přiznání se neuvádějí 

příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny od daně. Daňové přiznání ne-

musí podat ten rezident ČR, který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a tyto 

příjmy se podle mezinárodních smluv vyjímají ze zdanění. (Rylová, 2012, s. 227) 
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7.2.13 Praktická aplikace metod zamezení dvojího zdanění 

ČR má uzavřeny se všemi státy EU smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na základě nichž 

je dvojí zdanění jednoho příjmu zcela vyloučeno nebo minimalizováno. K základním me-

todám vyloučení dvojího zdanění příjmů patří metoda vynětí a metoda zápočtu. Tyto meto-

dy mohou být použity pouze na stanovené příjmy. 

Tab. 32. Přehled použitých metod zamezení dvojího zdanění [vlastní zpracování] 

Smluvní stát EU Článek smlouvy Zápočet 

(článek smlouvy) 

Vynětí 

(článek smlouvy) 

Belgie 23 všechny - 

Bulharsko 23 všechny - 

Dánsko 23 10,12,16,17 ostatní 

Estonsko 23 všechny - 

Finsko 22 všechny - 

Francie 23 všechny - 

Chorvatsko 23 všechny - 

Irsko 24 všechny - 

Itálie 23 10,12,16,17 ostatní 

Kypr 21 všechny - 

Litva 23 všechny - 

Lotyšsko 23 všechny - 

Lucembursko 23 10,12,16,17 ostatní 

Maďarsko 23 všechny - 

Malta 23 všechny - 

Německo 23 10,12,13/3,16,17 ostatní 

Nizozemí 25 10,12,17,18 ostatní 

Polsko 24 všechny - 

Portugalsko 23 všechny - 

Rakousko 22 všechny - 

Rumunsko 24 všechny - 

Řecko 22 10,11,12,16,17 ostatní 

Slovensko 22 všechny - 

Slovinsko 23 všechny - 
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Španělsko 23 10,12,16,17 ostatní 

Švédsko 23 10,12,16,17 ostatní 

Velká Británie 22 10,12,16,17 ostatní 

(Rylová, 2012, s. 245 – 247)   

 

Jednotlivé metody vyloučení dvojího zdanění jsou níže popsány a ukázány na praktických 

příkladech v případě použití jednotné sazby daně platné v roce 2014 v ČR, tj. 15 % a pro-

gresivní sazby daně platné v roce 2007 v ČR (61.212,- Kč + 32 % z částky vyšší než 

331.200,- Kč). 

Zadání příkladu pro jednotnou sazbu daně z příjmů FO (varianta A) a progresivní sazbou 

daně (varianta B): Poplatník – rezident má příjmy z tuzemska ve výši  750.000,- Kč 

(DZDT) a příjmy z jiného členského státu ve výši 150.000,- Kč (DZDEU), daň zaplacená v 

zahraničí činí 30.000,- Kč (DEU). 

 

7.2.13.1 Metoda vynětí 

 

 

Schéma 1. Metody vynětí [vlastní zpracování] 

 

Metoda úplného vynětí  - zahraniční příjmy se úplně vyjmou ze zdanění a nezahrnují se 

do základu daně. Daň splatná v ČR není ovlivněna výší daně zaplacené v zahraničí. (Pelc, 

Pelech, 2013, s. 32) 

 

 

 

Metoda vynětí

vynětí úplné

vynětí s výhradou
progrese

zprůměrování

metoda vrchního
dílku
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Příklad 1A: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

DZD po vynětí     750.000 

Daň podle § 16 ZDP (15%)    112.500  

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     142.500 

(Vybíhal, 2010, s. 169) 

 

Příklad 1B: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

DZD po vynětí     750.000 

Daň podle § 16 ZDP (61.212 + 0,32 x 418.800) =  195.228 

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     225.228 

     

 

Metoda vynětí s výhradou progrese – zprůměrování – ČR používá s většinou států, se 

kterými má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Daň se stanovuje ve 3 krocích 

následujícím způsobem: 

1. výpočet daně z příjmů ze souhrnu daňových základů z tuzemska a ze zahraničí podle 

ZDP, 

2. výpočet podílu daně a souhrnu daňových základů z tuzemska a ze zahraničí v %, 

3. výpočet daně v tuzemsku – daňový základ z tuzemska x vypočtený podíl x 0,01. (Pelc, 

Plech, 2013, s. 32) 

Příklad 2A: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Daň podle § 16 (DT + DEU) ve výši 15 %  135.000 

Průměrné daňové zatížení = (135.000 : 900.000) = 15 % 

Daňová povinnost v ČR = 750.000 x 15 % = 112.500     

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     142.500 

(Vybíhal, 2010, s. 169) 
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Příklad 2B: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Daň podle § 16 (DT + DEU) =  

61.212 + (0,32 x 568.800) =     243.228 

Průměrné daňové zatížení = (243.228 : 900.000) = 27,02 % 

Daňová povinnost v ČR = 750.000 x 27,02 % = 202.650     

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     232.650 

 

Metoda vynětí s výhradou progrese – vrchní dílek – není v ČR a v uzavřených smlou-

vách o zamezení dvojího zdanění používána. Princip metody je v tom, že se vypočte sou-

hrn daňových základů z tuzemska a ze zahraničí a sazba daně, která se vztahuje k pásmu, 

do kterého tento souhrn patří, se použije pro výpočet daně z daňového základu v tuzemsku. 

(Pelc, Pelech, 2013, s. 32) 

Příklad 3A: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Marginální sazba daně        15 % 

Daňová povinnost v ČR = 750.000 x 15 % = 112.500     

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     142.500 

(Vybíhal, 2010, s. 170) 

 

Příklad 3B: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Marginální sazba daně        32 % 

Daňová povinnost v ČR = 750.000 x 32 % = 240.000     

Daň zaplacená v zahraničí (DEU)     30.000 

Daň CELKEM     270.000 
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7.2.13.2 Metoda zápočtu 

 

Schéma 2. Metody zápočtu [vlastní zpracování] 

 

Metoda plného zápočtu – základ daně tvoří souhrn příjmů z tuzemska a ze zahraničí, vy-

počtená daň se sníží o daň zaplacenou v zahraničí. (Pelc, Pelech, 2013, s. 32 – 33) 

Příklad 4A: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Daň podle § 16 ZDP = 900.000 x 15 % =  135.000     

Zápočet daně zaplacené v zahraničí            - 30.000 

Daňová povinnost v ČR = 135.000 – 30.000 =  105.000 

Daň CELKEM     135.000 

(Vybíhal, 2010, s. 170) 

 

Příklad 4B: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Daň podle § 16 ZDP =  

61.212 + (0,32 x 568.800) =    243.228     

Zápočet daně zaplacené v zahraničí            - 30.000 

Daňová povinnost v ČR = 243.228 – 30.000 =  213.228 

Daň CELKEM     243.228 

 

 

Metoda prostého zápočtu – základ daně tvoří souhrn příjmů z tuzemska a ze zahraničí, od 

vypočtené daně se odečte daň zaplacená v zahraničí, ale maximálně do výše daně, která 

odpovídá dani z příjmu ze zahraničí v tuzemsku. (Pelc, Pelech, 2013, s. 32 – 33) 

 

 

 

Metoda
zápočtu

zápočet plný

zápočet prostý
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Příklad 5A: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Podíl [(DZDEU : (DZDT + DZDEU)] x 100 

 = (150.000 : 900.000) x 100 =     16,67% 

Daň podle § 16 ZDP = 900.000 x 15 % =  135.000 

Maximálně možná výše zápočtu daně =     22.504,50   

Daň zaplacená v zahraničí =                30.000 

Daňová povinnost v ČR =  

(135.000 – 22.504,50) =     112.496     

Daň CELKEM =       142.496  

(Vybíhal, 2010, s. 170) 

 

Daň neuznaná k zápočtu = (30.000 – 22.504,50) = 7.495,50. V dalším zdaňovacím období 

lze daň neuznanou k zápočtu uplatnit jako výdaj (netýká se příjmů dle § 6 ZDP ze závislé 

činnosti). 

Příklad 5B: 

(DZDT) + (DZDEU) = 750.000 + 150.000   900.000 

Podíl [(DZDEU : (DZDT + DZDEU)] x 100 

 = (150.000 : 900.000) x 100 =     16,67% 

Daň podle § 16 ZDP  

= 61.212 + (0,32 x 568.800) =   243.228 

Maximálně možná výše zápočtu daně =     40.546,11   

Daň zaplacená v zahraničí =                30.000 

Daňová povinnost v ČR = (243.228 – 30.000) =   213.228     

Daň CELKEM =       243.228  

 

7.2.13.3 Srovnání metod zamezení dvojího zdanění 

Na základě výsledků výše uvedených příkladů lze konstatovat, že v případě použití jakéko-

liv metody vynětí je celková daňová povinnost při jednotné sazbě daně rovna stejné částce. 

V případě progresivní sazby daně je výše daně ovlivněna použitou metodou. Jako nejvý-

hodnější se jeví metoda úplného vynětí příjmů, dále metoda zprůměrování. Metoda vrchní-

ho dílku, která není ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených ČR používána, 

se jeví pro poplatníka jako nejméně výhodná. V případě uplatnění metod zápočtu je 

v případě zdanění jednotnou sazbou daně výhodnější metoda úplného zápočtu. Při použití 
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progresivní sazby daně je výše daňové povinnosti u prezentovaného příkladu při uplatnění 

metody úplného zápočtu i prostého zápočtu stejná. 

Nejvýhodnější metodou zamezení dvojího zdanění v případě jednotné sazby daně je pro 

poplatníka metoda úplného zápočtu. V případě použití progresivní sazby daně se jako nej-

výhodnější jeví metoda úplného vynětí. 

Celkovou daňovou povinnost u poplatníka s příjmy ze zdrojů v tuzemsku a ze zdrojů 

v zahraničí ovlivňují dle výše uvedené analýzy metod dvojího zdanění tyto skutečnosti: 

 výše příjmů z tuzemska a ze zahraničí, 

 použitá metoda zamezení dvojího zdanění, 

 sazba daně – jednotná sazba daně, progresivní sazba daně.  

Metoda zamezení dvojího zdanění, kterou je poplatník povinen použít je uvedena v jednot-

livých smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v zákoně o dani z příjmu dané země. Po-

platník tedy nemůže využít metodu, která by pro něj byla v konkrétním případě nejvýhod-

nější, ale může případně ovlivnit zdroj a charakter svých příjmů. (Sojka, 2012, s. 48) 

Ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených ČR jsou uplatňovány metoda vynětí 

s výhrou progrese (zprůměrování) a metoda prostého zápočtu. (Vybíhal, 2010, s. 167) 

 

7.2.14 Daňové přiznání k dani příjmů fyzických osob při uplatnění metody vynětí  

Fyzická osoba rezident ČR dosáhl ve zdaňovacím období 2013 příjmy ze zaměstnání ze 

zdrojů v ČR ve výši 117.246,- Kč (hrubý příjem), pojistné 39.524,- Kč a zálohy sražené 

v ČR ve výši 0,- Kč, příjmy z kapitálového majetku ve výši 10.800,- Kč a ze zaměstnání v 

Německu ve výši 19.833,19 EUR. Poplatník neuplatnil žádné odčitatelné položky a uplat-

nil pouze základní slevu na poplatníka. 

Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem se u příjmů podle čl. 15 

– Zaměstnání použije metoda vynětí. Pro přepočet z EUR na Kč bude použit kurz dle po-

kynu GFŘ D-16 (příloha P V) pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví, který pro rok 2013 

činí pro EURO částku 26,03 Kč, tj. příjem z Německa činí 516.258,- Kč. Při výpočtu zá-

kladu daně se musí příjmy zvýšit o povinné pojistné, které činí 175.528,- Kč (516.258,- Kč 

x 0,34). 
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Tab. 33. Daňové přiznání  - metoda vynětí [vlastní zpracování] 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2013 - ČR 

Mzda ČR 117.246,- Kč 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 39.524,- Kč 

Mzda Německo 516.258,- Kč 

Povinné pojistné  175.528,- Kč 

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP  848.556,- Kč 

Příjmy ze zahraničí zvýšené o povinné pojistné 691.786,- Kč 

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP po vynětí 156.770,- Kč 

Dílčí základ daně podle § 8 ZDP 10.800,- Kč 

Základ daně celkem 167.570,- Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 167.500,- Kč 

Daň podle § 16  25.125,- Kč 

 

Vyplněné přiznání k dani z příjmů fyzických osob – rezidenta ČR s příjmy ze zahraničí, u 

kterých je uplatněna metoda vynětí, je uvedeno v příloze P VI.  

7.2.15 Daňové přiznání k dani příjmů fyzických osob při uplatnění metody zápoč-

tu  

Fyzická osoba – rezident ČR měl ve zdaňovacím období 2013 příjmy ze zdrojů na území 

ČR podle § 6 ZDP ve výši 617.304,- Kč, povinné pojistné činilo 208.663,- Kč a byla mu 

sražena záloha ve výši 85.746,- Kč a příjmy podle § 7 ve výši 8.209,- Kč u kterých uplatnil 

výdaje ve výši 60%. Dále měl poplatník příjmy ze zdrojů na území Slovenska ve výši 

104.120,- Kč (příjem v EUR přepočtený v souladu s pokynem GFŘ D-16) u kterých uplat-

nil výdaje ve výši 40 % a zaplatil daň v zahraničí ve výši 10.412,- Kč. Dále poplatník 

uplatnil následující odčitatelné položky: zaplacené úroky z úvěru ve výši 5.500,- Kč, pen-

zijní připojištění ve výši 12.000,- Kč a životní pojištění ve výši 12.000,- Kč. Uplatnil zá-

kladní slevu na poplatníka, slevu na manželku a daňové zvýhodnění na 1 dítě. 

Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Slovenskem lze u všech 

příjmů uplatnit metodu zápočtu.   
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Tab. 34. Daňové přiznání – metoda zápočtu [vlastní zpracování] 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2013 - ČR 

Mzda ČR 617.304,- Kč 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 208.663,- Kč 

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP  825.967,- Kč 

Příjmy z podnikání dle § 7 ZDP z tuzemska 8.209,- Kč 

Výdaje z podnikání dle § 7 ZDP z tuzemska (60%) 4.925,- Kč 

Příjmy z podnikání dle § 7 ZDP ze Slovenska 104.120,- Kč 

Výdaje z podnikání dle § 7 ZDP ze Slovenska (40%) 41.648,- Kč 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP celkem 167.570,- Kč 

Základ daně CELKEM 65.756,- Kč 

Zaplacené úroky z úvěru 5.500,- Kč 

Penzijní připojištění  12.000,- Kč 

Životní pojištění 12.000,- Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 65.700,- Kč 

Daň podle § 16  129.330,- Kč 

Daň CELKEM 120.264,- Kč 

 

Vyplněné přiznání k dani z příjmů fyzických osob – rezidenta ČR s příjmy ze zahraničí, u 

kterých je uplatněna metoda zápočtu, je uvedeno v příloze P VII.  

7.3 Časová charakteristika projektu 

Projekt návrhu metodiky zjednodušení postupu zdanění příjmů nerezidentů v ČR a ve vy-

braných zemích EU byl vypracován v souladu s legislativou platnou pro zdaňovací období 

2013 a 2014. V případě, že se jednotlivá ustanovení odlišují, jsou v textu uvedeny údaje 

platné pro obě zdaňovací období. Metodiku lze využít i pro následující zdaňovací období 

za předpokladu, že nedojde v oblasti zdaňování příjmů nerezidentů k zásadní novelizaci 

příslušných zákonů a uživatel využije aktuálně platnou judikaturu, případně bude metodika 

aktualizována. 
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7.4 Nákladová analýza projektu 

Metodická pomůcka je určena fyzickým osobám, které jsou přímo podrobeny dani z příjmů 

fyzických osob. Zdaňování příjmů s sebou nese i administrativní náklady. Administrativní 

náklady vznikají nejen na straně státu (daňová správa – náklady na provoz, mzdy, organi-

zační zajištění), ale také fyzickým osobám, jejichž příjmy jsou zdaňovány (čas potřebný ke 

studiu zákonů, pořízení softwaru, úhrada za zpracování daňového přiznání).  

Na vypracování návrhu metodiky zdaňování příjmů fyzických osob – nerezidentů v rámci 

ČR a ve vybraných zemích EU nebyly vynaloženy žádné finanční náklady, neboť byl vy-

pracován v rámci odborné praxe. Nicméně nefinanční náklady ve formě času stráveného 

studiem a vypracováním projektu jsou poměrně vysoké vzhledem ke složitosti daňových 

systému ČR a vybraných zemí EU. Pokud by byl projekt vypracován v rámci zaměstnanec-

kého poměru nebo samostatné činnosti lze tyto náklady stanovit ve výši hodinové mzdy 

případně oceněním služby. Řádově můžeme hovořit o částce v tisících Kč. 

Návrh metodické pomůcky pro zjednodušení postupu zdanění příjmů fyzických osob nere-

zidentů i rezidentů s příjmy ze zahraničí je podle mého názoru přínosem pro všechny, kteří 

chtějí nebo potřebují získat základní informace o způsobu zdanění svých příjmů, vymezení 

příjmů, které jsou u nerezidentů předmětem daně, a technikách zdanění těchto příjmů. Dále 

poskytuje základní informace o způsobu zdanění rezidentů s příjmy ze zahraničí. Součástí 

návrhu metodiky jsou praktické příklady a konkrétní vyplněné tiskopisy daňových přiznání.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování návrhu metodiky zjednodušení postupu zdanění 

příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. 

V teoretické části diplomové práce je uvedena charakteristika daně, popsány funkce daní a 

členění daní dle různých hledisek a jsou zde vymezeny požadavky na kvalitní daňový sys-

tém. Dále jsou zde stručně popsány daňové systémy ČR a vybraných zemí EU – Irska, Ně-

mecka, Polska, Rakouska, Slovenska a Velké Británie v členění na daně přímé (daň 

z příjmů právnických a fyzických osob, majetkové daně, silniční daň) a nepřímé (DPH, 

spotřební daně, energetické daně). 

Analytická část praktické části je zaměřena na analýzu daně z příjmů fyzických osob v ČR 

a ve vybraných zemích EU, zejména na ustanovení týkající se vymezení pojmů poplatník, 

předmět daně, příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, stanovení základu da-

ně, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, sazba daně, zda-

ňovací období, povinnost podat daňové přiznání a splatnost daně, zdaňování příjmů u nere-

zidentů, srážková daň a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Na základě analýzy bylo 

provedeno srovnání daně z příjmů v ČR a ve vybraných zemích EU. 

Ve druhé části praktické části byl vypracován návrh metodiky zjednodušení postupu zda-

nění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných státech EU ve vazbě na čes-

kou legislativu. Nejprve byl vymezen a popsán způsob určení daňového rezidentství, zdroj 

příjmů a techniky výběru daní u nerezidentů ČR. Podstatná část návrhu metodiky je věno-

vána příjmům, které jsou předmětem daně u nerezidentů ČR. Příjmy jsou rozčleněny do tří 

skupin podle způsobu zdanění. Nejprve jsou uvedeny příjmy, u kterých je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně včetně konkrétního příkladu a vyplnění hlášení plátce 

daně. Druhou skupinu tvoří příjmy, u kterých je daň vybírána formou záloh. I zde jsou 

uvedeny praktické příklady. V poslední třetí části byly charakterizovány příjmy, které jsou 

zdaňovány prostřednictvím daňového přiznání včetně praktických příkladů zdanění příjmů 

nerezidenta ČR a nerezidenta Rakouska. Pro úplnost je část návrhu metodiky věnována i 

zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí (EU) a praktickým aplikacím metod 

zamezení dvojího zdanění – metodě vynětí a metodě zápočtu. 
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