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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání zdaňování příjmů fyzických osob ze zá-

vislé činnosti z pohledu zaměstnance v České republice, Polsku, Velké Británii, Austrálii a Kanadě. 

Práce se zaměřuje na identifikaci rozdílů při stanovování daňové povinnosti poplatníků z vybraných 

zemí. Teoretická část práce popisuje stanovení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

v jednotlivých zemích včetně stanovení čisté měsíční mzdy. Praktická část práce se zabývá výpočty 

daně a čisté mzdy v jednotlivých zemích a srovnáním výsledného daňového zatížení příjmů z po-

hledu zaměstnance. Srovnání je prováděno pro dva typy poplatníků s různými příjmy ve všech vy-

braných zemích. 

 

 

Klíčová slova 

Daňový systém, daň z příjmů, Česká republika, Polsko, Velká Británie, Austrálie, Kanada, příjmy ze 

závislé činnosti, poplatník, daňové zatížení zaměstnanců 

 

 

 

 

Abstract 

The subject of the bachelor's thesis is a description and subsequent comparison of personal income 

taxation from dependent activities from the perspective of employees in the Czech Republic, Po-

land, Great Britain, Australia and Canada. The thesis focuses on the identification of differences in 

determining the tax liability of taxpayers from selected countries. The theoretical part of the thesis 

describes the determination of personal income tax from dependent activity in individual countries, 

including the determination of the net monthly wage. The practical part of the thesis deals with 

calculations of tax and net wages in individual countries. This part also deals with the comparison 

of the resulting tax burden of income from the perspective of the employee. The comparison is 

made for two types of taxpayers with different incomes in all selected countries. 

 

 

Key words 

Tax system, income tax, Czech Republic, Poland, Great Britain, Australia, Canada, income from de-

pendent activities, taxpayer, tax burden on employees 
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Úvod 

Míra zdanění je jedním z faktorů, který ovlivňuje motivaci obyvatel dané země k práci, podnikání 

nebo spoření. Stává se tak významným nástrojem každé ekonomiky. Příliš vysoké zdanění negativně 

ovlivňuje ekonomický růst, protože oslabuje motivaci obyvatel k práci a podnikání. Dochází tak k da-

ňovým únikům a v případě vysokého zdanění práce může také dojít k odlivu pracovní síly do zahra-

ničí.  

 

Daňové systémy a zákonné odvody zaměstnanců jsou v jednotlivých státech odlišné. Rozdílné je 

také i stanovení jednotlivých konstrukčních prvků daně, mezi které patří odpočty od základu daně, 

stanovení daňového základu, sazby daně z příjmů, zvýhodnění na dani a další. Míra zdanění je tak 

v jednotlivých státech různá a nedá se posoudit pouze na základě daňové sazby, která zřídka kdy 

odpovídá skutečnému zatížení příjmů daněmi a zákonnými odvody. 

 

Hlavním cílem práce je proto porovnat skutečné daňové zatížení příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti z pohledu zaměstnance v pěti vybraných zemích, které se mezi sebou liší politickým uspo-

řádáním a daňovým systémem. Porovnání bude provedeno mezi Českou republikou, Polskem, Vel-

kou Británií, Austrálií a Kanadou. Právě tyto země patří mezi oblíbené destinace českých emi-

grantů. Pro zjištění skutečného daňového zatížení příjmů zaměstnanců z těchto zemí bude využit 

ukazatel průměrné sazby daně z příjmů, který zobrazuje skutečný dopad daní a zákonných odvodů 

na hrubé příjmy zaměstnanců. Komparace daňového zatížení v jednotlivých státech bude prove-

dena pro dva modelové typy poplatníků.  

 

Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V první, teoretické části, budou popsány da-

ňové systémy vybraných zemí se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

V této části bude také popsán výpočet měsíční zálohy na daň a čisté mzdy poplatníků. V druhé, 

praktické části, budou nejdříve provedeny výpočty daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a čisté mzdy pro oba modelové typy poplatníků. Následně bude pomocí průměrné sazby daně 

z příjmů provedeno porovnání daňového zatížení příjmů z pohledu zaměstnance u obou typů po-

platníků v jednotlivých zemích. 

  

Jako zdroje jsou převážně využívány publikace zabývající se daňovými zákony a zdaněním fyzických 

osob v České republice a internetové stránky daňových organizací vybraných zemí, jako jsou napří-

klad internetové stránky Kanadské daňové agentury.   
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1 Základní pojmy 

1.1 Daň 

„Daň definujeme jako povinnou zákonem uloženou platbu, která plyne do veřejného rozpočtu. Je 

nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová.“ (Daň a její konstrukce, 2018, p. 9) Daň tedy mů-

žeme chápat jako cenu, kterou poplatník platí za to, že spotřebovává veřejně poskytované statky a 

služby. Hrazením daní se ale poplatníkovi automaticky nevytváří právo na pobírání finančních pro-

středků z veřejného rozpočtu. To označujeme jako neekvivalentnost daně. Neúčelovost znamená, 

že není předem dáno z příjmů jakých daní a od kterého poplatníka budou hrazeny veřejné výdaje. 

Některé daně tvoří výjimku a jsou účelové, například silniční daň, která slouží k financování stavby 

a údržby silnic a dálnic. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Stát daně využívá jako významný ekonomický nástroj, jenž plní mnoho funkcí. Jejich hlavním úče-

lem, fiskální funkcí, je získat finanční prostředky pro veřejný rozpočet. Ty stát využije nejen k hrazení 

výdajů tohoto rozpočtu, ale také ke zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů ve společ-

nosti, které vznikají díky tržnímu mechanizmu. Pomocí redistribuční funkce daní tak podpoří chudší 

obyvatele, regiony nebo perspektivní odvětví. Pokud v tržním prostředí přestane fungovat část trhu 

nebo je potřeba jeho zvláštní podpora uplatní alokační funkci daní, tedy přidělení prostředků. Pod-

poří tak například zemědělství nebo veřejně prospěšné činnosti. Stát využívá také stimulační funkce 

daní v podobě různých opatření, a tak reguluje výkyvy ekonomického cyklu. Pomocí „daňových 

prázdnin“ podporuje podnikání a investice a změnou daňové sazby omezuje spotřebu, kterou ozna-

čujeme za nepříznivou pro spotřebitele. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Daň je však negativně vnímána ekonomickými subjekty a domácnostmi, protože pro ně představuje 

zátěž, a tak se snaží svoji daňovou povinnost minimalizovat. Vysoké důchodové daně mohou způ-

sobit pokles zapojení subjektů do ekonomické aktivity nebo případně motivovat poplatníky k od-

chodu do zahraničí. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018)  
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1.2 Prvky daně 

Pro stanovení daně je důležité rozlišit jednotlivé prvky, ze kterých se skládá a které určují její dopad 

na dané subjekty. 

1.2.1 Daňový subjekt 

„Daňový subjekt je osoba podle zákona povinná strpět, odvádět nebo platit daň.“ (Daň a její 

konstrukce, 2018, p. 14) Daňovými subjekty jsou fyzické nebo právnické osoby. Dělíme je na dvě 

skupiny: 

• poplatníci daně, 

• plátci daně. 

 

„Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (příjem či majetek) je dani podroben.“ (Daň a její 

konstrukce, 2018, p. 14) Stává se nositelem daňové zátěže, o kterou je snížen jeho disponibilní pří-

jem.   

„Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vy-

branou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností.“  

(Daň a její konstrukce, 2018, p. 14) 

1.2.2 Základ daně 

„Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách (fyzikálních nebo hodnotových) a 

upravený podle zákonných pravidel.“ (Daň a její konstrukce, 2018, p. 16) Slouží ke stanovení daňové 

povinnosti poplatníka. 

1.2.3 Zdaňovací období 

„Zdaňovací období je pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ daně stanoví a 

daň vybírá.“ (Daň a její konstrukce, 2018, p. 22) Zdaňovacím obdobím může být kalendářní i hospo-

dářský rok, čtvrtletí, měsíc. 

1.2.4 Sazba daně 

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) sta-

noví daň. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 
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1.2.5 Přímé daně 

U přímých daní můžeme jednoznačně určit subjekt, který bude daň platit. Plátce daně, daňový sub-

jekt, je tedy i poplatníkem daně zároveň. Výše daně se stanovení z jeho majetku nebo příjmů.  

(„Přímé a nepřímé daně”, n. d.) 

1.2.6 Nepřímé daně 

Naopak je tomu u nepřímých daní, které můžeme označit jako daně ze spotřeby. U těchto daní není 

možné určit daňového poplatníka, tedy subjekt, který bude daň platit. Definujeme zde pouze plátce 

daně, tedy osobu, která tuto daň vybírá a dále odvádí státu. („Přímé a nepřímé daně”, n. d.) 

1.3 Daňová soustava České republiky 

Daňový systém České republiky se dělí na daně přímé a nepřímé. Do tohoto členění ale nejsou za-

hrnuty některé daně v širším slova smyslu – například pojistné sociálního pojištění. Níže zobrazené 

schéma (obrázek 1) znázorňuje členění daňové soustavy České republiky. Tabulka číslo 1 zobrazuje 

podrobné rozdělení těchto daní. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

daně

z příjmů majetkové

převodové pravidelné

ze spotřeby

selektivní z užívání

všeobecné

sociální 
pojistné

další daňové 
příjmy

Obrázek 1 Daňový systém České republiky 
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Tabulka 1 Daňová soustava v České republice 

Přímé daně 

Daně z příjmů Majetkové daně 

Fyzických osob Daň z nemovitých věcí (z pozemků a staveb) 

Právnických osob Daň z nabytí nemovitých věcí 

Nepřímé daně 

Univerzální Selektivní Z užívaní 

Daň z přidané hodnoty Z minerálních olejů Silniční 

 Daň z piva, vína a meziproduktů  

 Daň z lihu  

 Daň z tabákových výrobků  

 Cla  

 Ze zemního plynu  

 Z pevných paliv  

 Z elektřiny  

Zdroj: autor s využitím (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

1.3.1 Daň z příjmů fyzických osob v České republice 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. („Obecné 

informace”, n. d.) Zdaňovacím obdobím daně je kalendářní rok. Tato přímá daň plní především re-

distribuční funkci. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018)  Daňové přiznání za uplynulé zdaňovací 

období se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání 

zpracovává a podává daňový poradce či advokát je doba pro podání daňového přiznání prodloužena 

na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. („Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za 

zdaňovací období 2019”, n. d.) 

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré fyzické osoby. Dělíme je na dvě skupiny, da-

ňové rezidenty a nerezidenty České republiky. Daňovými rezidenty jsou poplatníci, kteří mají na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Tito rezidenti mají daňovou povinnost, 

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

ze zdrojů v zahraničí. Daňovými nerezidenty jsou fyzické osoby, které nemají na území ČR bydliště 

ani se zde obvykle nezdržují. Za daňové nerezidenty pokládáme také osoby, které se zdržují na 
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území ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Jejich daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území ČR. („Obecné informace”, n. d.) 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré zdanitelné příjmy, tedy vše, co zvyšuje ma-

jetek poplatníka s výjimkou příjmů vyňatých. Mezi vyňaté příjmy náleží například příjmy z vrácených 

zápůjček a úvěrů. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) Některé příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmu jsou ovšem od daně osvobozené a daň se z nich neodvádí. Tyto příjmy definují para-

grafy 4, 4a, 6 odst. 9 a paragraf 10 odst. 3 zákona o dani z příjmů. Nejčastěji se jedná o bezúplatné 

příjmy (dary), příjmy z nabytí dědictví, příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z prodeje hmotné věci, 

důchody a dotace. („Ostatní”, n. d.) 

 

Základ daně z příjmů fyzických osob  

Základ daně se skládá z pěti dílčích základů daně, které jsou rozděleny podle druhů příjmů, kterých 

poplatník dosahuje: 

• příjmy ze závislé činnosti, 

• příjmy ze samostatné činnosti, 

• příjmy z kapitálového majetku, 

• příjmy z nájmu, 

• ostatní příjmy. 

Základ daně z příjmů fyzických osob nemůže být nižší než dílčí základ daně ze závislé činnosti, tedy 

pokud by byl některý z dílčích základů daně záporný (daňová ztráta) neovlivní to při sčítání dílčích 

základů daně hodnotu základu daně ze závislé činnosti. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Úprava základu daně: odpočty 

Poplatníci mají možnost snížit svůj základ daně o různé druhy odpočtů a tím optimalizovat svoji 

daňovou povinnost. Mezi nestandardní odpočty patří: 

• úroky z úvěrů na bytové potřeby, 

• bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely, 

• příspěvky na penzijní pojištění a penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění, 

• zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace, 

• úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, 

• daňová ztráta. 
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Tyto nezdanitelné odpočty mohou být uznány pouze v případě, že je uhradil přímo poplatník. 

(Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Základ daně upravený o odpočty zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů. Z takto stanoveného základu 

daně následně pomocí sazby daně vypočteme daň. Od roku 2008 je sazba daně lineární ve výši 15 

procent. V roce 2013 došlo k zavedení solidární daně z příjmů ve výši 7 %. Solidární daň se uplatňuje 

na příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy. Není aplikována na celý základ daně ale pouze na 

jeho část, počítá se tak z odlišného základu než základní částka daně z příjmu fyzických osob. Základ 

daně pro výpočet solidární daně zahrnuje příjmy ze závislé činnosti upravené o sociální pojistné 

hrazené zaměstnavatelem a příjmy ze samostatné činnosti. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Slevy na dani 

Výši vypočtené daně je možné snížit o slevy na dani. Účelem slev je plnit sociální funkci, tedy přispí-

vat k přerozdělení důchodů. Zaměřují se nejen na sociální postavení poplatníka (slevy, které uplat-

ňuje poplatník sám na sebe) ale částečně i na jeho domácnost (slevy na vyživované osoby, které 

jsou členy domácnosti). (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) Veškeré slevy jsou zachyceny 

v níže uvedené tabulce číslo 2. 

Tabulka 2 Slevy na dani ČR 

Druh slevy Částka za rok (CZK) 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na manžela 24 840 

Základní sleva na invaliditu 2 520 

Rozšířená sleva na invaliditu 5 040 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 

Sleva na studenta 4 020 

Sleva za umístění dítěte 13 350 

Zdroj: autor s využitím (Vančurová & Zídková, & Láchová, 2018) 

 

Slevu za umístění dítěte a slevu na manžela je možné uplatnit pouze jednorázově po uplynutí zda-

ňovacího období. Ostatní slevy si mohou zaměstnanci uplatnit měsíčně během zdaňovacího období 

ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc. („Zaměstnanci - zaměstnavatelé”, n. d.)  
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Danové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti dále upravuje výslednou výši daně. Pokud výše daňového 

zvýhodnění přesáhne vypočtenou daň z příjmu obdrží poplatník daňový bonus. Výše daňového zvý-

hodnění je uvedena v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3 Slevy na děti ČR 

Pořadí dítěte Částka za rok (CZK) 

1. dítě 15 204 

2. dítě 19 404 

3. dítě a každé další dítě 24 204 

Zdroj: autor s využitím (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) 

 

Daňové zvýhodnění je podmíněno určením, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle 

§ 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.  („Zaměstnanci - zaměstnavatelé”, n. d.) 

 

Zálohy na daň ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti definujeme jako plnění v podobě příjmů ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník 

při výkonu práce povinen plnit příkazy plátce. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018)  Tyto příjmy 

se vždy daní u zdroje formou měsíčních záloh nebo daní vybíranou srážkou.  Zálohu na daň vypočte 

a odvede za své zaměstnance zaměstnavatel, který na konci roku provede i roční zúčtování záloh 

a daňového zvýhodnění, a tak vyrovná celoroční daňovou povinnost poplatníka. Záloha na daň ze 

závislé činnosti je vypočtena ze superhrubé mzdy, tedy z hrubých příjmů poplatníka navýšených 

o částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti a pojist-

ného na veřejné zdravotní pojištění. („Zaměstnanci - zaměstnavatelé”, n. d.) Výpočet pojistného 

provádí zaměstnavatel, který část pojistného srazí zaměstnanci z jeho mzdy a zbytek uplatní ve 

svých nákladech. Pojistné veřejného zdravotního pojištění tvoří celkem 13,5 % z vyměřovacího zá-

kladu zaměstnance, přičemž 4,5 % je sraženo zaměstnanci z hrubé mzdy a zbylých 9 % hradí za-

městnavatel. Sociální pojistné tvoří celkem 31,3 % z vyměřovacího základu, kdy 6,5 % hradí zaměst-

nanec ze své hrubé mzdy a 24,8 % jsou náklady zaměstnavatele. („Sociální pojištění”, n. d.) Vypoč-

tené pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Základ daně v podobě superhrubé mzdy se 

zaokrouhluje na stokoruny nahoru a násobí 15 % sazbou daně. Získanou neupravenou zálohu na 

daň zaokrouhlíme na koruny nahoru. (Vančurová & Láchová, & Vítková, 2018) Od zálohy můžeme 

odečíst slevy na dani, například slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč (v případě, že poplatník 
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podepsal Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti) a daňové zvýhodnění na děti, které je uve-

deno v tabulce číslo 3. 

Tabulka 4 Výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti ČR 

Hrubá mzda 

+ Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem (24,8 %) 

+ Pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) 

= Základ pro výpočet zálohy na daň (superhrubá mzda) 

= Základ daně (superhrubá mzda zaokrouhlená na stokoruny nahoru) 

* 15 % sazba daně z příjmů (zaokrouhlená) 

- Slevy na dani 

= Záloha na daň 

Zdroj: autor s využitím („Zaměstnanci - zaměstnavatelé”, n. d.) 

 

Čistá mzda 

Pro určení čistém mzdy je důležité určit hodnoty sociálního a zdravotního pojištění hrazeného za-

městnancem. Částky pojistného vypočteme z hrubé mzdy a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. 

Dále je důležité rozlišit, zda poplatník podepsal prohlášení k dani a může si uplatnit slevu na poplat-

níka v měsíční výši 2 070 Kč. Poplatník může snížit svoji daňovou povinnost také pomocí daňového 

zvýhodnění v podobě slev na dani na vyživované děti (viz tabulka 3). V tabulce 5 je znázorněn výpo-

čet čisté mzdy. 

Tabulka 5 Výpočet čisté mzdy ČR 

Hrubá mzda 

- Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem (6,5 %) 

- Pojistné na zdravotní zabezpečení hrazené zaměstnancem (4,5 %) 

- Záloha na daň po uplatnění slev a daňového zvýhodnění na děti 

= Čistá mzda 

Zdroj: autor s využitím (Vančurová & Zídková, & Láchová, 2018) 
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1.4 Daňová soustava Polské republiky 

Daňová soustava Polska se skládá ze 12 daní, které se dělí na přímé a nepřímé, viz. tabulka číslo 6. 

Tabulka 6 Daňová soustava Polské republiky 

Přímé daně 

Daň z příjmů Ostatní daně Majetkové daně 

Daň z příjmu fyzických osob  
Daň z občanskoprávních  

povinností 
Daň z nemovitosti 

Daň z příjmu právnických osob   Silniční daň 

  Daň dědická a darovací 

  Zemědělská daň 

  Lesní daň 

  Municipální daň 

Nepřímé daně 

Univerzální daň Selektivní daň Ostatní daně 

Daň z přidané hodnoty  Spotřební daň Daň z her 

Zdroj: autor s využitím („General information about the tax system in Poland”, n. d.) 

 

1.4.1 Daň z příjmů fyzických osob v Polsku 

Daň z příjmu fyzických osob se řídí zákonem ze dne 26. července 1991 - Ustawa z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. („Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350”, n. d.) Zdaňovacím 

obdobím je kalendářní rok, během kterého poplatník prostřednictvím svého zaměstnavatele odvádí 

zálohy na daň. Tyto zálohy jsou následně vyrovnány při ročním vypořádání daně z příjmů ze závislé 

činnosti. Daň je splatná do konce dubna následujícího roku. (Široký, 2018) 

 

Poplatníci daně  

Poplatníky daně jsou fyzické osoby, které mají v Polsku trvalé bydliště, centrum osobních a hospo-

dářských zájmů nebo se na území Polské republiky zdržují déle než 183 dnů za zdaňovací období. 

Při určení daňového rezidenství je podstatné zaměřit se nejen na dobu trvání pobytu poplatníka 

v Polské republice ale také na jeho vazby s Polskem, tedy na centra jeho osobních a hospodářských 

zájmů. Za centrum osobních zájmů pokládáme veškeré rodinné, sociální a politické vazby, 
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příslušnost k organizacím a klubům. Centrem hospodářských zájmů je místo vykonávání výdělečné 

činnosti, místo, z něhož poplatník spravuje svůj majetek nebo pro něj představuje zdroj příjmů. Na 

polské daňové rezidenty se vztahuje neomezená daňová povinnost, pro daňové nerezidenty platí 

pouze omezená daňová povinnost. („Personal Income Tax (PIT)”, n. d.) 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně jsou všechny příjmy fyzických osob s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvo-

bozeny. Mezi zdanitelné příjmy patří: 

• příjem ze závislých povolání, včetně zaměstnaneckého a důchodového příjmu, 

• příjem z nezávislých povolání, 

• příjem z podnikání, 

• příjem ve vybraných zemědělských sektorech, 

• příjem z nemovitého majetku (příjem z pronájmu), 

• příjem z investic a majetkových práv (investiční příjem), 

• příjem z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitého majetku, 

• ostatní příjem. 

Zákon o dani z příjmu se nevztahuje na příjmy, které podléhají jiným daním, například dani dědické, 

darovací, tonážní nebo lesní. Tyto a další příjmy uvedené v článku 21, zákona o dani z příjmu fyzic-

kých osob jsou tak od této daně osvobozeny. (Široký, 2018), („Unlimited tax obligation in Poland”, 

n. d.) Osvobozenými příjmy jsou dále také příjmy ze státních sociálních dávek, stipendií, výživného 

a částky získané z pojištění osob a majetku. (Široký, 2018) 

 

Základ daně a odpočty  

Základ daně je tvořen veškerými příjmy daňových poplatníků, které jsou snížené o výdaje na dosa-

žení, zajištění a udržení těchto zdanitelných příjmů. Tyto výdaje snižující daňovou povinnost poplat-

níka, jsou definovány v článcích 26 a 26a zákona o dani z příjmu FO.  Jedná se například o odpočty 

výdajů v podobě příspěvků na důchodové, invalidní a úrazové pojištění, darů na veřejně prospěšné 

účely, dárcovství krve, odpočet výdajů na rehabilitaci, internetové připojení nebo daňovou ztrátu. 

Zejména se ovšem uplatňují náklady v podobě výdajů na dojíždění, které zachycuje tabulka č. 7. Pro 

určení výše těchto nákladů je důležité rozlišit, s kolika zaměstnavateli podepsal poplatník pracovní 

smlouvu a zdali do zaměstnání dojíždí. („Odliczenia od dochodu/przychodu PIT”, n. d.)  
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Tabulka 7 Výdaje na dosažení příjmů Polsko 

 

 

Měsíčně 

Ročně 

Jeden 

 zaměstnavatel 

Více 

zaměstnavatelů 

Zaměstnanec - místní 250 PLN 3 000 PLN 4 500 PLN 

Zaměstnanec - dojíždějící 300 PLN 3 600 PLN 5 400 PLN 

Zdroj: autor s využitím: („Koszty uzyskania przychodu PIT”, n. d.) 
 

Sazba daně 

Sazbu daně upravuje článek 27 zákona o dani z příjmů FO. Sazba je progresivní, určuje se pomocí 

daňové stupnice, která je rozdělena do dvou pásem podle toho, jak vysokých příjmů poplatník do-

sahuje. Příjmy do 8 000 PLN jsou od roku 2016 od daně osvobozené.  Sazby daně a daňová pásma 

jsou zachyceny v tabulce č. 8. („Daňový systém v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně”, n. d.) 

V roce 2019 došlo ke snížení sazby daně z příjmů na 17 % z původních 18 %. („PIT niższy o 1%. 

Obniżenie skali podatkowej już od 1 października 2019”, n. d.) 

Tabulka 8 Daňová stupnice a sazby daně Polsko 

Základ daně 
Daňová sazba 

do nad 

85 528 PLN  17 % 

Mínus slevy na dani 

 85 528 PLN 
14 539 PLN + 32 % z rozdílu nad 

85 528 PLN 

Zdroj: autor s využitím: („Skala podatkowa - opodatkowanie na zasadach ogólnych”, n. d.) 

 
Daň vypočítáme pomocí procentuální sazby z tabulky číslo 8. Pokud výše příjmů překročí první da-

ňové pásmo změní se sazba daně. Nová sazba se ovšem netýká celého příjmu poplatníka ale pouze 

rozdílu, o který daný příjem přesáhne první daňové pásmo.  

 

Sleva na dani 

Vypočtenou daň je možné snížit o slevy na dani. Mezi tři nejvýznamnější daňové úlevy, které může 

poplatník uplatňovat patří sleva na poplatníka, sleva na dítě a odpočet na zdravotní pojištění. Sleva 

na poplatníka se odvíjí od daňového základu, přičemž se zvyšujícími se příjmy poplatníka výše slevy 

postupně klesá. Vzorce pro výpočet a hodnoty slevy zobrazuje tabulka 9 a 10. („Kwota wolna od 

podatku”, n. d.)  
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Tabulka 9 Sleva na poplatníka Polsko 

Výše ročních příjmů 

 (základ daně) (PLN) 

Částka snižující  

vypočtenou daň (PLN) 

Vzorec pro výpočet  

částky snižující daň (PLN) 

do 8 000 1 360 8 000 * 17 % 

od 8 000 do 13 000 1 360 – 525,12 1 360 - (834,88 * (základ daně - 8 000) /5 000) 

od 13 000 do 85 528 525,12 -  

od 85 529 do 127 000 525,12 – 0 525,12 - (525,12 * (základ daně - 85 528)/ 41 472) 

Od 127.000,50 0 - 

Zdroj: autor s využitím: („Kwota wolna od podatku”, n. d.) 

 

Tabulka 10 Slevy na děti Polsko 

Pořadí dítěte Částka za rok (PLN) 

1. dítě 1 112,04 

2. dítě 1 112,04 

3. dítě 2 000,04 

4. dítě a každé další dítě 2 700 

Zdroj: autor s využitím: („Ulga na dziecko”, n. d.) 
  

Od daně je dále možné odečíst příspěvek na uhrazené zdravotní pojištění v maximální výši 7,75 % 

z vyměřovacího základu. („Składki na ubezpieczenia zdrowotne – krajowe”, n. d.) 

 

Zálohy na daň ze závislé činnosti 

K výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti využijeme základ daně. Základ daně 

tvoří hrubé měsíční příjmy poplatníka upravené o hodnoty sociálního pojištění placeného zaměst-

nancem a náklady na dosažení příjmů. Sociální pojištění se skládá ze čtyř částí, které jsou uvedeny 

v tabulce 11. („Podatek PIT z działalności - obliczanie zaliczki lub wysokości podatku”, n. d.) 

Tabulka 11 Sazby sociálního pojištění Polsko 

Sociální pojištění 

Druh zaměstnanec zaměstnavatel 

Invalidní pojištění 1,5 % 6,5 % 

Důchodové pojištění 9,76 % 9,76 % 

Nemocenské pojištění 2,45 % - 

Úrazové pojištění - 1,67 % 

Autor s využitím: („Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne”, n. d.), („Ubezpieczenia 
wypadkowe”, n. d.) 
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Takto upravený základ daně vynásobíme sazbou daně a získáme neupravenou zálohu na daň. Tuto 

zálohu dále snížíme o slevy na dani a o odpočitatelnou část zdravotního pojištění. Vyměřovacím 

základem pro stanovení částky zdravotního pojištění je hrubá mzda upravená o sociální pojištění 

placené zaměstnancem. Zdravotní pojištění tvoří 9 % z takto stanoveného základu a dělí se na dvě 

části zobrazené v tabulce 12.  Zálohu na daň je možné snížit o odpočitatelnou část ve výši 7,75 %. 

Zdravotní pojištění hradí v plné výši (9 %) zaměstnanec. („Podatek PIT z działalności - obliczanie 

zaliczki lub wysokości podatku”, n. d.) 

Tabulka 12 Sazba zdravotního pojištění Polsko 

Zdravotní pojištění 

Odpočitatelné Neodpočitatelné 

7,75 % 1,25 % 

Celkem za zaměstnance: 9 % 

Zdroj: autor s využitím: („Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne”, n. d.) 

Podrobný výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti je znázorněn v tabulce číslo 13. 

Tabulka 13 Výpočet zálohy na daň z příjmů Polsko 

Hrubá mzda 

- Sociální pojištění placené zaměstnancem 

- Výdaje na dosažení příjmů 

= Základ daně 

* Sazba daně (17 %) 

= Neupravená záloha na daň před slevami 

- Slevy na dani 

= Záloha na daň před odpočtem ZP 

- Zdravotní pojištění (odpočitatelná část 7,75 %) 

= Záloha na daň 

Autor s využitím: („Podatek PIT z działalności - obliczanie zaliczki lub wysokości podatku”, n. d.) 

Čistá mzda 

Výpočet čisté mzdy je zachycen v tabulce 14. Čistou mzdu vypočteme jako rozdíl hrubé mzdy, soci-

álního, zdravotního pojištění a zálohy na daň.  

Tabulka 14 Výpočet čisté mzdy Polsko 

Hrubá mzda 

- Sociální pojištění 

- Zdravotní pojištění v plné výši (9 %) 

- Záloha na daň 

= Čistá mzda 

Zdroj: autor 
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1.5 Daňová soustava Velké Británie 

Daňová soustava Velké Británie je tradičně rozdělena na daně přímé a nepřímé. Detailní členění 

zachycuje tabulka č. 15. 

Tabulka 15 Daňová soustava Velké Británie 

Nepřímé daně Přímé daně 

Daň z těžby kamene, písku a štěrku Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax) 

Daň z letecké dopravy Daň z majetku (National Non – Domestic Rate) 

Daň z alkoholu 
Daň z příjmů právnických osob  

(Corporate Income Tax) 

Sázkové, herní a loterijní daň Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax) 

Daň za změnu klimatu a uhlíkové stopy Obecná daň (Council Tax) 

Daň z minerálních olejů Dědická daň (Inheritance Tax) 

Daň z pojistného Darovací daň (Gift Tax) 

Daň za uložení odpadu Daň z převodu nemovitosti (Stamp duty) 

Daň z nealkoholických nápojů  

Daň z tabáku  

Daň z přidané hodnoty  

Silniční daň  

Autor s využitím: („Excise duties, VAT and other indirect tax statistics”, n. d.) 

 

1.5.1 Daň z příjmů fyzických osob ve Velké Británii 

Daň z příjmů je upravena několika zákony: Income Tax (Earnings and Pensions – Act 2003), Income 

tax (Trading and Other Income – Act 2005), Income Tax 2007, Taxation ( International and Other 

Provisions – Act 2010), Finance Act 2015. („Income Tax Act 2007”, n. d.) Zdaňovacím obdobím je 

daňový rok, který začíná 6. dubna kalendářního roku a končí 5. dubna následujícího kalendářního 

roku. Daňové přiznání musí být podáno a zaplaceno do 31. října po uplynutí zdaňovacího období. 

(Široký, 2018) 

 

Poplatníci daně 

Poplatníky daně jsou fyzické osoby a trusty.  Povinnost zdaňovat příjmy dopadá na daňové rezidenty 

i nerezidenty. Na rozdíl od rezidentů ale nerezidenti platí daň pouze z příjmů získaných na území 

Velké Británie. Za rezidenta je považován poplatník, který má ve Velké Británii trvalé bydliště nebo 
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zde žije po dobu více než 91 dní, přičemž zde strávil alespoň 30 dní v daňovém roce. („Tax on foreign 

income”, n. d.) 

 

Předmět daně 

Předmětem daně jsou příjmy, kterých poplatník dosáhne v daném roce.  Mezi tyto příjmy patří: 

• příjem z pracovního poměru, 

• příjem ze samostatně výdělečné činnosti, 

• příjem v podobě některé státní dávky a příspěvku, 

• státní, firemní i osobní penze, 

• příjem z pronájmů, 

• úroky z úspor, 

• příjem z „trustu“ (obdoba svěřeneckého fondu). 

(„Income Tax”, n. d.) 

 

Základ daně a příjmy osvobozené od daně 

Základ daně se skládá ze všech příjmů, které jsou předmětem daně s vynětím příjmů osvobozených 

od daně. Tyto nezdanitelné příjmy můžeme rozdělit do tří skupin: sociální dávky, úroky a výnosy 

z úspor a investic a ostatní příjmy nepodléhající dani. Celkem se jedná o velké množství příjmů, 

proto jsou níže uvedeny jen některé z nich. („Income Tax”, n. d.) 

 

Sociální dávky: náklady na zdravotní péči, příspěvek na bydlení, příspěvek v mateřství, podpora 

v nezaměstnanosti, zákonné odstupné a prvních 30 000 £ z náhrady za ztrátu zaměstnání, příspěvek 

na výdaje za chladného počasí, výživné, příjmy ze stipendií, přijaté náhrady škod za úrazy na zdraví. 

Úroky a výnosy z úspor a investic: příjmy z individuálních spořících účtů, příjmy z národních spoři-

telních certifikátů.  

Ostatní příjmy: příjem z pronájmu nemovitosti do 1 000 £, příjem z pronájmu místnosti – do 7 500 

£. („Taxable and non-taxable income”, n. d.) 

 

Odpočty od základu daně – osobní příspěvky  

Osobní příspěvky tvoří část příjmů daňových poplatníků, ze kterých není odváděna daň z příjmů. 

Tyto příspěvky tak snižují daňový základ: 
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Osobní příspěvek pro každého poplatníka ve výši 12 500 GBP do výše příjmů 100 000 GBP ročně, 

výše tohoto příspěvku klesá o 1 GBP s každými 2 GBP příjmů nad 100 000 GBP, tzv. osobní nezda-

nitelné minimum.  

Manželský příspěvek umožňuje převést část nevyčerpaného nezdanitelného minima (jeden z part-

nerů dosahuje příjmů menšího než 12 500 GBP) ve výši 1 250 GBP na druhého z partnerů (manžel, 

manželka, civilní partner) a tím snížit jejich daňovou povinnost o 250 GBP za zdaňovací období. 

Příspěvek pro manželské páry mohou uplatnit poplatníci, kteří jsou provdaní nebo v občanském 

partnerství, žijí se svým partnerem/manželem a jeden z nich se narodil před 6. dubnem 1935. Ma-

ximální výše příspěvku je 8 915 GBP a minimální výše je 3 450 GBP.  

Příspěvek pro nevidomé umožňuje zvýšit částku nezdanitelného minima, tedy částku, že které po-

platník neplatí daň. Jeho výše je 2 450 GBP na rok. Pokud je poplatník provdaný či v civilním part-

nerství může nevyčerpanou část příspěvku převést na druhého partnera. („Personal Allowances”, 

n. d.) 

 

Sazba daně 

Sazba daně je progresivní, odvíjí se od výše příjmů poplatníka ze závislé činnosti upravených o pří-

jmy, které jsou od daně osvobozené a daňové úlevy ve formě příspěvků. V tabulce číslo 16 jsou 

uvedeny daňové sazby pro různá příjmová pásma. 

Tabulka 16 Sazba daně z příjmu fyzických osob ve Velké Británii 

Zdanitelný příjem (GBP) Sazba daně 

do 12 500 0 % 

12 501 – 50 000 20 % 

50 001 – 150 000 40 % 

nad 150 000 45 % 

Autor s využitím: („Income Tax rates and Personal Allowances”, n. d.)  
 

Příjmy do 12 500 GBP jsou zdaněny 0 % sazbou daně a jsou tak od daně osvobozené. Tyto příjmy se 

označují jako osobní nezdanitelné minimum. Při výpočtu daňové povinnosti nejdříve od sumy pří-

jmů odečteme částku nezdanitelného minima a takto upravené příjmy následně zařadíme do daňo-

vého pásma a určíme sazbu daně. Vysoké příjmy tak dělíme na několik částí, které jsou zdaněny 

rozdílnou sazbou daně dle daňového pásma. Částku nezdanitelného minima nelze odečíst ze zá-

kladu daně u příjmů převyšujících 125 000 GBP. („Income Tax rates and Personal Allowances”, n. 

d.)  
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Příspěvky na Národní pojištění 

Příspěvky na Národní pojištění umožňují poplatníkům získat nárok na určité dávky jako jsou příspě-

vek na podporu zaměstnanosti, příspěvek v mateřství a státní důchod. Příspěvky platí daňový rezi-

denti i nerezidenti starší šestnácti let, kteří vydělávají nad 166 GBP týdně nebo mají příjmy ze sa-

mostatně výdělečné činnosti a dosahují ročního zisku 6 365 GBP. Pojištění se dělí do několika tříd 

podle zaměstnaneckého statusu a výše příjmů poplatníků. Příjmy ze zaměstnání patří do první třídy 

a výše pojistného je 12 % při týdenním příjmu 183 GBP až 962 GBP (792 GBP až 4 167 GBP měsíčně), 

při příjmech více než 962 GBP týdně tedy 4 167 GBP měsíčně je sazba národního pojištění 2 %. 

(„How much can you earn before you need to pay National Insurance?”, n. d.) 

Poplatník s týdenním příjmem 1 500 GBP by tak celkem odvedl: 

• nic z příjmu do 182 GBP 

• 12 % z 780 GBP (tedy 93,6 GBP) 

• 2 % z 538 GBP (tedy 10,76 GBP) 

Zaměstnavatel je také povinen odvést sekundární příspěvek ve výši 13,8 % z výdělku zaměstnance 

převyšujícího 166 GBP týdně. Příspěvek na zdravotní pojištění se zde neodvádí zvlášť ale je placen 

jako součást daně z příjmů. Zdravotní služby jsou tak hrazeny z daní. („National Insurance”, n. d.) 

 

Daňové úlevy 

Daňové úlevy jsou poskytovány poplatníkům ve formě nižší daně nebo vrácení části odvedené daně. 

Jedná se o následující položky: 

Platby na penzijní zabezpečení, tyto daňové úlevy je možné získat ze soukromých penzijních pří-

spěvků až do hodnoty 100 % ročných příjmů poplatníka, tato úleva platí automaticky pokud je spl-

něna alespoň jedna z podmínek: 

• Zaměstnavatel odvádí příspěvky na penzijní pojištění ze mzdy zaměstnance před jejím zda-

něním. 

• Příjem je zdaněn 20 % sazbou daně – z vypočtené daňové povinnosti je část daně ve výši 

20 % z odvedených příspěvků na penzijní pojištění odvedena do fondu zdravotního pojiš-

tění poplatníka („Tax on your private pension contributions”, n. d.) 

Charitativní dary darované charitativním organizacím pomocí systému „Payroll Giving“ jsou osvo-

bozené od daně. Tyto dary se strhnou zaměstnanci ze mzdy před jejím zdaněním a odvede se 

z nich pouze příspěvek na národní pojištění. Je také možné darovat pomocí systému „Gift Aid“ kdy 

jsou dané příspěvky charitativním organizacím zdaněny ale dané organizace si mohou tuto daň 

následně nárokovat. Podmínkou je, že veškeré dary musí být uhrazeny v hotovosti a poplatník 
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musí daný rok uhradit daň z příjmů. Výše daně musí být minimálně ve stejné výši jako je daný pří-

spěvek. („Claim Income Tax reliefs”, n. d.) 

Výživné, daň z příjmů je možné snížit o 10 % z částky výživného placeného bývalému manželovi 

nebo civilnímu partnerovi, maximálně však do výše 326 GBP ročně. Je důležité, aby při tom byly 

splněny následující podmínky: 

• jeden z partnerů se narodil před 6. dubnem 1935, 

• výživné je placeno na základě soudního příkazu po skončení vztahu, 

• platby výživného se vztahují na výživu bývalého civilního partnera nebo manžela/man-

želky (nejsou znovu provdaní/ v občanském partnerství), 

• výživné se vztahuje na děti poplatníka do 21 let. („Claim Income Tax reliefs”, n. d.) 

 Práce na lodi: daňovou úlevu za práci na lodi si mohou nárokovat poplatníci pracující na lodi 

mimo UK minimálně po dobu 365 dní, kteří jsou rezidenty UK nebo Evropského hospodářského 

prostoru. („Seafarers Earnings Deduction: tax relief if you work on a ship”, n. d.) 

 

Výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

Při výpočtu měsíční zálohy na daň zaměstnavatel odečte z hrubé mzdy zaměstnance měsíční výši 

osobního příspěvku (1 042 GBP) a takto upravený základ daně vynásobí daňovou sazbou podle pří-

slušného daňového pásma, do kterého upravený základ daně spadá. Dále z hrubé mzdy vypočte 

příspěvek na národní pojištění (podle výše hrubé mzdy 12 % nebo 2 %). Čistá mzda je pak stanovena 

jako hrubá mzda upravená o daň a příspěvek na národní pojištění, jak je zobrazeno v tabulce 18. 

Tabulka 17 Výpočet zálohy na daň a Národní pojištění 

Hrubá mzda = Základ daně 

- Osobní příspěvek (měsíčně 1 042 GBP) * Národní pojištění (dle výše hrubé mzdy 12 %, 2 %) 

= Upravený základ daně  

* Daň z příjmů (20 %, 40 %, 45 %)  

= Záloha na daň = Příspěvek na národní pojištění 

Zdroj: autor s využitím („Income Tax Act 2007”, n. d.) 

 

Tabulka 18 Výpočet čisté mzdy UK 

Hrubá mzda 

- Záloha na daň 

- Příspěvek na národní pojištění 

= Čistá mzda 

Zdroj: autor  
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Pro výběr daně je používán systém PAYE (Pay As You Earn) pomocí kterého zaměstnavatel odvádí 

strženou daň a příspěvky na národní pojištění ze mzdy zaměstnance. Zaměstnavatel používá k od-

vodu měsíčních záloh na daň daňový kód zaměstnance, který mu sdělí kolik má být odečteno 

ze mzdy zaměstnance. Tento kód se skládá z částky, která se odkazuje na výši příjmu osvobozeného 

od daně a písmene, které označuje nárok na osobní příspěvek. Například nejčastěji využívaný da-

ňový kód 1250L označuje poplatníka, který má pouze jedno zaměstnání a nárok na standardní 

osobní příspěvek. („Tax codes”, n. d.) 

1.6 Daňová soustava Austrálie 

Daňový systém Austrálie se liší od ostatních dříve zmíněných zemí. Austrálie je federací, kterou tvoří 

6 států, 2 teritoria a zámořská území. Každé z těchto území má svou nezávislou vládu, přičemž fun-

gování země na federativním principu zajišťuje centrální vláda. Australský třístupňový daňový sys-

tém se skládá z federativní, státní a lokální úrovně. Každý z těchto stupňů zabezpečuje určité funkce 

jako je obrana, vzdělávání, administrativa, infrastruktura a další. Správu daní ve všech stupních pro-

vádí Australský daňový úřad. Hlavní druhy daní zobrazuje tabulka číslo 19. 

Tabulka 19 Daňová soustava v Austrálii 

Federální daně Teritoriální daně Lokální daně 

Daně z příjmů fyzických osob Daň ze mzdy Pozemková daň 

Daň z příjmu právnických osob Pozemková daň Kolkovné 

Daň ze mzdy Kolkovné  

Daně z kapitálového majetku   

Daň z majetku   

Daň z přidané hodnoty   

Spotřební daň   

Zdroj: autor s využitím: („MAJOR CATEGORIES OF TAXATION REVENUE”, n. d.) 

 

1.6.1 Daň z příjmů fyzických osob v Austrálii 

Příjmové daně jsou upraveny zákonem Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA36) a Income Tax 

Assessment Act 1997, který doplňuje zákon z roku 1936. („Income Tax Assessment Act 1936”, n. d.) 

Zdaňovací období je dlouhé 12 měsíců, začíná 1. července a končí 30. června. Daňové přiznání musí 

být podáno do 31. října. („Lodging your tax return”, n. d.) 
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Poplatníci daně  

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob dělíme na rezidenty a nerezidenty. Za rezidenta je považo-

ván poplatník, který trvale žije v Austrálii nebo imigroval do Austrálie a požádal zde o trvalý pobyt 

nebo zde žije více než 183 dní v roce, tedy více než polovinu zdaňovacího období. Daňový rezidenti 

daní veškeré své celosvětové příjmy v Austrálii. Při nesplnění uvedených podmínek je poplatník po-

važován za nerezidenta a daní tak pouze své příjmy dosažené na území Austrálie. Nerezidentské 

příjmy jsou zatíženy jinou daňovou sazbou. („Work out your tax residency”, n. d.)  

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně jsou příjmy ze zaměstnání, důchody, investiční příjmy (úroky, dividendy, příjmy 

z pronájmů, kapitálové zisky), příjmy z podnikání, zahraniční příjmy, crowdfunding a ostatní příjmy. 

(„Income you must declare”, n. d.) 

 

Základ daně a příjmy osvobozené od daně 

Základem daně je zdanitelný příjem, který se skládá z veškerých příjmů poplatníka upravených o 

odpočty. Nezdanitelný příjem dělíme do tří kategorii. První z nich označujeme jako osvobozený pří-

jem, ze kterého není placena daň. Osvobozený příjem zahrnuje: australské vládní důchody včetně 

invalidního důchodu, příspěvky na péči o děti, příspěvky pro studenty do 16 let, stipendia a granty. 

Druhou kategorii je neosvobozený příjem, který není předmětem daně, tedy daň se z něj neodvádí. 

Tento příjem zahrnuje: odstupné, platby v rámci systému předčasného odchodu do důchodu a 

státní důchodové příspěvky. Třetí kategorii nezdanitelného příjmu tvoří ostatní nezdanitelné částky, 

kterými jsou: dary od příbuzných, ceny z loterii a výherních show a příspěvky na podporu vyživova-

ného dítěte nebo partnera. („Amounts not included as income”, n. d.) 

 

Úprava základu daně: odpočty 

Při uplatnění odpočtů dojde ke snížení základu daně. Odpočty jsou náklady (výdaje) spojené s prací 

jako jsou například výdaje na oblečení, výdaje na dopravu, výdaje na zřízení domácí kanceláře apod. 

Dalšími odpočty jsou příspěvky na soukromé důchodové pojištění, příspěvky na charitu, odpočty na 

zdravotní péči, odpočet na soukromé zdravotní pojištění, jehož výše závisí na věku a příjmu poplat-

níka. Poplatníci s příjmem do 90 000 AUD ročně mladší 65 let si mohou uplatnit 25 % ze zaplacené 

částky, poplatníci od 65-69 let si mohou uplatnit 29 % ze zaplacené částky a poplatníci starší 70 let 

si mohou uplatnit 33 % ze zaplacené částky. („Deductions you can claim”, n. d.)  
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Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Australské sazby daně z příjmu se liší pro daňové rezidenty a nerezidenty. Sazba daně je progresivní. 

Příjem je rozdělen do několika daňových pásem, přičemž pouze ta část příjmů, která přesáhne dané 

pásmo, je zdaněna vyšší sazbou daně. Níže uvedená tabulka číslo 20 zobrazuje sazby daně pro da-

ňové rezidenty Austrálie. 

Tabulka 20 Sazby daně z příjmů fyzických osob v Austrálii 

Základ daně (AUD) Sazba daně 

0 – 18 200 0 % 

18 201 – 37 000 19 % 

37 001 – 90 000 3 572 AUD + 32,5 % z částky nad 37 000 AUD 

90 001 – 180 000 20 797 AUD + 37 % z částky nad 90 000 AUD 

180 001 a více 54 097 AUD + 45 % z částky nad 180 000 AUD 

Zdroj: autor s využitím: („Individual income tax rates”, n. d.) 

 
Nezdanitelné minimum (nulové pásmo) je pro rok 2019/2020 stanoveno na 18 200 AUD. Z příjmů 

do této částky neplatí poplatníci daň. 

 

Zdravotní pojištění 

 Ze zdanitelného příjmu poplatníka je dále odveden příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2 % pro 

rok 2020, který není zahrnut v uvedených sazbách daně. Tento poplatek pomáhá financovat ně-

které náklady spojené s Australským systémem veřejného zdravotnictví. V případě, kdy má poplat-

ník zdanitelný příjem nižší než 22 398 AUD mu nevzniká povinnost odvést příspěvky na zdravotní 

pojištění. Stejně jako u daně z příjmů je částka příspěvku na zdravotní pojištění strhávána ve formě 

záloh poplatníkovi ze mzdy a následně zúčtovaná při podání daňového přiznání. („Medicare levy”, 

n. d.) 

 

Slevy na dani 

Slevu na partnera s nízkými příjmy mohou uplatnit ti poplatníci, kteří přispívají na penzijní spoření 

svého partnera, jehož příjmy nesmí překročit 40 000 AUD za zdaňovací období. Maximální výše 

slevy činí 540 AUD ročně. („Tax offset for super contributions on behalf of your spouse”, n. d.) Osoby 

s nízkým příjmem (do 66 667 AUD ročně) mohou využít slevu na dani pro nízkopříjmové poplatníky. 

Přesná výše této slevy se odvíjí od jejich zdanitelného příjmů, přičemž maximální výše slevy je 445 

AUD pro poplatníka s příjmy do 37 000 AUD. Pro příjem od 37 000 do 66 667 AUD ročně se sleva 

redukuje s narůstajícím zdanitelným příjmem o 1,5 centu za každý dolar z příjmu nad 37 000 AUD. 

Poplatníci s příjmy do 126 000 AUD ročně mohou také využít slevu na dani z příjmů, která je 
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stanovena podle výše jejich příjmů a zaplacených záloh na dani. Základní částka slevy činí 225 AUD 

ročně, maximálně však 1 080 AUD ročně. („Low and middle income earners”, n. d.). Pracovně ak-

tivní poplatníci starší 65 let si mohou uplatnit slevu na dani pro seniory SAPTO. Dané slevy na dani 

pouze maximálně snižují daňovou povinnost na nulu, nedochází tak k vyplacení zbývající částky 

slevy poplatníkovi ve formě daňového bonusu. („Tax offsets”, n. d.) 

Další formu zvýhodnění představují daňové úlevy pro rodiny. Úlevy se skládají ze dvou částí A a B. 

Příspěvek z části A se týká nezaopatřených dětí, příspěvek z části B je pro rodiny s jedním příjmem. 

Rodiny mohou čerpat jedno nebo obě zvýhodnění v průběhu zdaňovacího období nebo v podobě 

paušální částky na konci tohoto období. Výše příspěvků závisí na počtu dětí, jejich věku a zdanitel-

ném příjmu poplatníka. Výše příspěvku A se liší podle věku dětí, maximální částka vyplácená v čtr-

náctidenním intervalu na dítě do 12 let je 186,20 AUD, pro dítě od 13-19 let 242,20 AUD. Příspěvek 

B si může nárokovat samoživitel nebo rodina s jedním příjmem, přičemž výše příspěvku závisí na 

věku nejmladšího dítěte a výši zdanitelného příjmu. Maximální výše příspěvku B vypláceného ve 

čtrnáctidenním intervalu je 158,34 CAD pro rodinu s dítětem do 5 let a 110,60 AUD pro rodinu 

s nejmladším dítětem ve věku od 5-18 let. („How much Family Tax Benefit you'll get.”, n. d.) 

 

Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti rozumíme plat, mzdu, provize, bonusy a příspěvky získané ze zaměstnání.  

Zálohy na daň jsou v průběhu zdaňovacího období vypočteny pomocí daňových tabulek pro daň 

z příjmů ze závislé činnosti. Částky záloh jsou již stanoveny včetně 2 % příspěvku na zdravotní pojiš-

tění. Takto stanovenou zálohu na daň je možné snížit o slevy na dani. Z příjmů ze zaměstnání je 

zaměstnavatel povinen v průběhu zdaňovacího období odvést také příspěvek na důchodové pojiš-

tění placený zaměstnavatelem ve výši 9,5 %.  

 

Důchodové pojištění 

V Austrálii platí povinné důchodové pojištění, které je obdobou sociálního zabezpečení. Příspěvky 

na důchodové pojištění hradí zaměstnavatel za zaměstnance z jeho mzdy na speciální účet. Aby 

mohl být tento příspěvek odváděn zaměstnanci z výdělku musí být poplatník starší 18 let a jeho 

minimální měsíční mzda musí být alespoň 450 AUD. V tomto případě je zaměstnavatel povinen při-

spívat minimálně 9,5 % z výdělku zaměstnance do penzijního fondu. Zaměstnanec si může zvolit 

penzijní fond a sám do něj také přispívat. („How does super work?”, n. d.) Výpočet důchodového 

pojištění je zobrazen v tabulce číslo 21.  
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Tabulka 21 Výpočet příspěvku na důchodové pojištění Austrálie 

Hrubá mzda = Základ daně 

* 9,5 % sazba důchodového pojištění  

= Příspěvek na důchodové pojištění  

Zdroj: autor 

 
Čistá mzda je stanovena z hrubé mzdy poplatníka, od které je odečtena záloha na daň a příspěvek 

na zdravotní pojištění zaměstnance. Schéma výpočtu čisté mzdy popisuje tabulka 22. („Employment 

income”, n. d.) 

Tabulka 22 Výpočet čisté mzdy Austrálie 

Hrubá mzda 

- Záloha na daň 

+ Slevy na dani 

- Příspěvek na zdravotní pojištění za zaměstnance (2 %) 

= Čistá mzda 

Zdroj: autor 

 

1.7 Daňová soustava Kanady 

Kanada je federací, kterou tvoří deset provincií a tři teritoria. Daně se zde proto vybírají na federální, 

provinční/teritoriální a municipální úrovni. Federální daně jsou vybírány na území celého státu, při-

čemž sazby daně jsou pro všechny provincie a teritoria stejné. Provinční/teritoriální daně nejsou 

zcela harmonizovány v důsledku čehož zde existují rozdíly ve výši daňových sazeb v rámci federace. 

Výběr daní provádí správním orgán CRA – Canada Revenue Agency. 

Tabulka 23 Daňový systém v Kanadě 

Federální daně Provinční a teritoriální daně Municipální daně 

Daň z příjmu osob Daň z příjmu osob Daň z nemovitosti 

Daně ze zisku firem Daň ze zisku firem Daň z podnikání 

Daně ze zboží a služeb Prodejní daň ze zboží a služeb  

Spotřební daně Daň z těžby surovin  

Daň z kapitálových zisků   

Sociální pojištění   

Pojištění pro případ nezaměstnanosti   

Zdroj: autor s využitím: („Kanada: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled”, n. d.) 
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1.7.1 Daň z příjmů fyzických osob v Kanadě 

Daň z příjmu se v Kanadě vybírá na federální i provinční/teritoriální úrovni. Federální daně z příjmu, 

fyzických i právnických osob, jsou upraveny pomocí zákona o dani z příjmů - Income Tax Act 

(R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.)). Provinční a teritoriální daně z příjmu jsou upraveny pomocí různých 

provinčních zákonů. Výběr daně z příjmů fyzických osob za všechny provincie a území spravuje fe-

derální vláda pomocí kanadské daňové agentury CRA. Daň je splatná do čtyř měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období (do 30. dubna), jimž je kalendářní rok. („Income Tax Act R.S.C., 1985, c. 1 (5th 

Supp.)”, n. d.) 

 

Poplatníci 

Za daňového rezidenta je pro účely daně z příjmů v Kanadě považován každý, kdo zde má trvalé 

bydliště nebo zde pobývá obvykle déle než 183 dní v kalendářním roce. Mezi další faktory pro určení 

daňového rezidenství patří: vlastnictví osobního majetku v Kanadě (např. auto), členství v kanad-

ských rekreačních nebo náboženských organizacích, kanadský bankovní účet dále například řidičský 

průkaz nebo pas. Tito poplatníci jsou povinni zdanit v Kanadě své celosvětové příjmy. Daňový nere-

zidenti jsou povinni zdanit pouze příjmy, které vznikly na území Kanady. („Determining your 

residency status”, n. d.) 

 

Předmět  

Předmětem daně jsou všechny celosvětové příjmy poplatníka za dané zdaňovací období. Těmito 

příjmy jsou: 

• příjmy ze zaměstnání, 

• příjmy z podnikání, 

• příjmy z vlastnictví majetku, 

• kapitálové příjmy. 

 

Základ daně a příjmy osvobozené od daně 

Základ daně je součtem příjmů ze zaměstnání, příjmů z podnikání snížených o náklady na dosažení 

těchto příjmů, příjmů z kapitálového majetku, zde je k základu daně přičteno pouze 50 % těchto 

příjmů a příjmů z vlastnictví majetku (nájemné, úroky, dividendy). Osvobození od daně se vztahuje 

na příjmy z výher v loterii, většinu darů a dědictví dále na odškodnění za újmu na zdraví a odškod-

nění v podobě vyplacené pojistky životního pojištění, sociální dávky a stipendia. („Amounts that are 

not taxed”, n. d.) 



 31 

Úprava základu daně: odpočty  

Základ daně je možné snížit o různé druhy odpočtů, které pomáhají snížit výši zdanitelného příjmu 

poplatníka a tím i jeho daňovou zátěž. Mezi nejpoužívanější druhy odpočtů patří výdaje na péči 

o děti, které jsou vynaloženy na umístění dítěte do mateřské školy, vzdělávací instituce, tábora, 

internátní školy nebo na sportovní aktivity dítěte či mzdu chůvy. Výdaje je možné uplatnit pouze na 

dítě mladší šestnácti let, přičemž výše odpočtu se liší podle věku dítěte. Na dítě do 7 let je možné 

uplatnit výdaje do 8 000 CAD, za dítě od 7-16 let je možné odečíst výdaje ve výši 5 000 CAD. 

(„Claiming Child Care Expenses In Canada”, n. d.) Osoby se zdravotním postižením si mohou od 

základu daně odečíst výdaje vynaložené na vzdělávání nebo práci. Osoby samostatně výdělečně 

činné si mohou od základu daně odečíst polovinu příspěvku zaplaceného na Kanadské penzijní po-

jištění (CPP). („8.3.1 Deductions from income”, n. d.) Základ daně si mohou poplatníci také snížit 

o uhrazené příspěvky do registrovaného penzijního spoření (RRSP) až do výše 27 230 CAD ročně. 

(„RRSP Contribution & Deduction Limit”, n. d.) Daňový rezidenti Kanady si mohou uplatnit náklady 

na stěhování za předpokladu, že se stěhují z místa trvalého bydliště za účelem získání zaměstnání 

nebo založení podnikání do nového místa trvalého bydliště v případě, že je toto místo vzdáleno od 

předchozího bydliště alespoň 40 km. („Deductions, credits, and expenses”, n. d.) 

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Federální sazba daně je progresivní. Odvíjí se od výše dosaženého příjmu poplatníka. Poplatník, 

který dosáhne příjmu do 48 535 CAD daní příjem 15 % sazbou, pokud by byl jeho příjem vyšší než 

48 535 CAD ale zároveň menší než 97 069 CAD, tak příjem do 48 535 CAD zdaní 15 % sazbou daně 

a zbylý příjem ve výši 48 534 CAD 20,5 % sazbou daně. 

Tabulka 24 Sazba federální daně z příjmů fyzických osob v Kanadě 

Příjem poplatníka (CAD) Sazba daně z příjmů 

Do 48 535  15 % 

48 536 – 97 069 20,5 % 

97 070 – 150 473  26 % 

150 474 – 214 368  29 % 

Nad 214 369  33 % 

Autor s využitím: („Canadian income tax rates for individuals - current and previous years”, n. d.) 
 

Provinční/teritoriální sazba daně z příjmů je také progresivní ale liší se dle jednotlivých provincií. 

Provinční a teritoriální daně z příjmů jsou počítány ze stejného základu jako daně federální. V ta-

bulce 25 jsou uvedeny provinční sazby daně z příjmů pro jednotlivé provincie, pro zjednodušení 

jsou uvedeny pouze nejnižší a nejvyšší sazby daně pro jednotlivé příjmy.  
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Tabulka 25 Sazby daně z příjmů FO v jednotlivých provinciích a teritoriích v Kanadě 

Provincie / teritorium 

Horní hranice pří-
jmů pro nejnižší 

sazbu daně 
 (CAD) 

Nejnižší da-
ňová sazba 

(%) 

Spodní hranice 
příjmů pro nej-

vyšší daňovou sa-
zbu  

(CAD) 

Nejvyšší da-
ňová sazba 

(%) 

Newfoundland and Labrador 37 929 8,7  189 604 18,3  

Prince Edward Island 31 984 9,8 63 969 16,7  

Nova Scotia 29 590 8,79 150 000 21  

New Brunswick 43 401 9,68 160 776 20,3  

Ontario 44 740 5,05 220 000 13,16  

Manitoba 33 389 10,8 72 164 17,4  

Saskatchewan 45 225 10,5  129 214 14,5  

Alberta 131 220 10  314 928 15  

British Columbia 41 725 5,06  157 748 16,8  

Yukon 48 535 6,4  500 000 15  

Northwest Territories 43 957 5,9  142 932 14,05 

Nunavut 46 277 4  150 473 11,5  

Quebec 44 545  15  108 390 25,75  

Autor s využitím: („Canadian income tax rates for individuals - current and previous years”, n. d.) 

 

Federální slevy na dani 

Slevy na dani se dělí na nevratné a vratné. Nevratné slevy na dani pouze snižují daňovou povinnost 

poplatníka na nulu, nedochází tak k vyplacení nevyčerpané částky slevy poplatníkovi. Vratné slevy 

na dani nejen snižují daňovou povinnost poplatníka ale také v případě, že sleva na dani převýší vy-

počtenou daň dojde k vyplacení zbylé částky slevy na dani poplatníkovi ve formě daňového bonusu.  

 

Nevratné slevy na dani 

Sleva na poplatníka, kterou mohou uplatnit všichni jednotlivci, přičemž její výše závisí na jejich čis-

tém ročním příjmu a částce osobního minima. Od prvního ledna 2020 došlo k navýšení hodnoty 

osobního minima na 13 229 CAD pro poplatníky s příjmy do 150 473 CAD ročně díky čemuž se zvý-

šila i sleva na poplatníka. Poplatníkům s příjmy od 150 473 do 214 368 CAD ročně se výše osobního 

minima snižuje podle vzorce uvedeného v tabulce 26. Slevu na poplatníka vypočítáme jako 15 % 

z částky osobního minima určeného podle čistých příjmů poplatníka. („Indexation adjustment for 

personal income tax and benefit amounts”, n. d.) 
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Tabulka 26 Výpočet slevy na poplatníka Kanada 

Čistý roční příjem poplatníka 
(CAD) 

Roční částka osobního minima 
(CAD) 

Roční sleva na poplatníka  
(CAD) 

Do 150 473 13 229 1 984,35 

Od 150 473 do 214 368 
13 229 - (čistý příjem - 150 473) x 

(931 / 63 895) 
15 % z částky osobního minima 

Nad 214 368 12 298 1 844,7 

Autor s využitím: („Payroll Deductions Formulas - 111th Edition Effective January 1, 2020”, n. d.) 

 

Sleva na zaměstnance, kterou uplatní poplatníci, kteří během roku vykázali příjem ze zaměstnání. 

Tato sleva má pomoci poplatníkům s jejich výdaji na pracovní potřeby jako jsou uniformy, počítače 

a další pomůcky potřebné k práci. Sleva je vypočtena jako 15 % sazba daně z příjmu * A (= roční 

hrubé příjmy poplatníka) nebo 15 % sazba daně * CEA (= 1 245 pro rok 2020), volí se nižší ze dvou 

částek A nebo CEA. („Payroll Deductions Formulas - 111th Edition Effective January 1, 2020”, n. d.) 

Sleva podle věku si může poplatník nárokovat, pokud se narodil před rokem 1954, tedy je starší 65 

let. Podle výše čistých příjmů si může poplatník nárokovat až 7 637 CAD. („Line 30100 - Age 

amount”, n. d.) 

Sleva na příspěvky na důchodové pojištění je částka, kterou si může poplatník uplatnit za uhrazené 

příspěvky na důchodové pojištění za zdaňovací období. Vypočteme ji jako 15 % z uhrazené částky 

těchto příspěvků, maximálně však z horní hranice roční výše příspěvků 2 898 CAD. („Line 30800 - 

Base CPP or QPP contributions through employment income”, n. d.) 

Slevu na školné si mohou uplatnit studenti univerzit starší 17 let ke snížení své daňové povinnosti. 

Maximální výši slevy vypočteme jako 15 % z celkové uhrazené částky výdajů za školné. V případě, 

že student nevyčerpal celou výši slevy je možné nevyčerpanou část přenést do dalšího roku nebo ji 

může uplatnit manžel/manželka či rodiče studenta. („Income Tax Folio S1-F2-C2, Tuition Tax 

Credit”, n. d.) 

Slevu na opatrovníka uplatní poplatníci pečující o manžela/partnera nebo dítě s tělesným nebo du-

ševním postižením. Výše slevy se odvíjí od vztahu k dané osobě a na čistém příjmu opatrované 

osoby. V případě manžela/manželky je možné žádat o slevu až 7 276 CAD, stejně tak i u dítěte od 

18 let. U dítěte do 18 let je možné žádat o částku 2 273 CAD. („The Canada caregiver credit”, n. d.) 

Slevu na zdravotní výdaje si může poplatník odečíst od daně za v podobě uhrazených léčebných 

výloh. Slevu je možné uplatnit ve výši 2 397 CAD nebo maximálně do výše 3 % z čistého příjmu 

poplatníka. („Lines 33099 and 33199 – Eligible medical expenses you can claim on your tax return”, 

n. d.) 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/federal-government-budgets/budget-2017-building-a-strong-middle-class/tuition-tax-credit.html
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Příspěvek na děti od roku 2016 nahradil předcházející dva příspěvky na péči o děti. Příspěvek činí 

6 765 CAD ročně na dítě mladší šesti let a 5 708 CAD na dítě od 6 do 17 let. Zvýhodnění je osvobo-

zené od daně a je vypláceno měsíčně poplatníkům s nimiž žije vyživované dítě ve společné domác-

nosti. Výše příspěvku je počítána na základě příjmů z předchozího roku doložených pomocí daňo-

vého přiznání, počtu zaopatřovaných dětí a jejich věku. Příspěvek je pak vyplácen po dobu jednoho 

roku od července do června. V případě, že čistý roční příjem rodiny překročí částku 31 711 CAD je 

příspěvek redukován následujícím způsobem:  

 

Pro rodinu s jedním dítětem jejíž příjem je od 31 711 – 68 708 CAD je výše příspěvku snížena o 7 % 

z příjmu přesahujícího 31 711 CAD. Pokud je čistý příjem vyšší než 68 708 CAD je výše příspěvku 

snížena o 3,2 % z příjmu přesahujícího tuto hranici a dále o fixní částku 2 590 CAD. 

  

Pro rodinu s dvěma dětmi a příjmem od 31 711 – 68 708 CAD je výše příspěvku snížena o 13,5 % 

z příjmu přesahujícího 31 711 CAD. Pokud je čistý příjem rodiny vyšší než 68 708 CAD je výše pří-

spěvku snížena o 5,7 % z příjmu přesahujícího tuto hranici a dále o fixní částku 4 995 CAD. 

 

Pro rodinu se třemi dětmi a příjmem od 31 711 – 68 708 CAD je výše příspěvku snížena o 19 % 

z příjmu přesahujícího 31 711 CAD. Pokud je čistý příjem rodiny vyšší než 68 708 CAD je výše pří-

spěvku snížena o 8 % z příjmu přesahujícího tuto hranici a dále o fixní částku 7 029 CAD. 

 

Pro rodinu se čtyřmi a více dětmi a příjmem od 31 711 – 68 708 CAD je výše příspěvku snížena 

o 23 % z příjmu přesahujícího 31 711 CAD. Pokud je čistý příjem rodiny vyšší než 68 708 CAD je výše 

příspěvku snížena o 9,5 % z příjmu přesahujícího tuto hranici a dále o fixní částku 8 509 CAD. 

(„Canada child benefit”, n. d.) 

 

Vratné slevy na dani 

Zvýhodnění z příjmu je poskytnuto jedincům s nízkými příjmy, přičemž se jeho výše odvíjí od rodin-

ného stavu poplatníka. Tento benefit je určen poplatníkům s nízkými příjmy, proto je u něj stano-

vena horní hranice 24 111 CAD, kdy ho již není možné uplatnit. Benefit je vyplácen po podání da-

ňového přiznání za uplynulé daňové období. Výše tohoto zvýhodnění se také liší v jednotlivých pro-

vinciích, proto jsou uvedené hodnoty, které platí pro většinu Kanady. Pro jednotlivce činí zvýhod-

nění 1 355 CAD, s příjmem vyšším než 12 820 CAD se tato částka snižuje. Rodiny mají nárok na zvý-

hodnění ve výši 2 335 CAD, výše této částky se snižuje, pokud je čistý příjem rodiny vyšší než 17 025 

CAD. Pokud čistý příjem rodiny překročí částku 36 483 CAD zaniká nárok na tento benefit.  
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Zvýhodnění na zboží a služby je zvýhodnění pro rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy jenž jim kom-

penzuje uhrazenou daň ze zboží a služeb. Benefit se vyplácí ve čtvrtletních platbách. V případě man-

želů je zvýhodnění vyplaceno jen jednomu z nich, z pravidla tomu, kdo podá daňové přiznání jako 

první. Zvýhodnění za uplynulé zdaňovací období (2019) jsou vypláceny v následujícím období od 

července (2020) do června dalšího roku (2021). Výše zvýhodnění pro dospělého svobodného po-

platníka je 443 CAD, pro poplatníka žijícího v manželství či partnerství 580 CAD, pro každé dítě mla-

dší 19 let 153 CAD. („Deductions, credits, and expenses”, n. d.) 

 

Zálohy na daň ze závislé činnosti 

Příjmy ze zaměstnání tvoří veškeré příjmy fyzické osoby získané od zaměstnavatele nebo zaměst-

navatelů. Ke stanovení záloh na daň v průběhu zdaňovacího období využívá zaměstnavatel daňové 

tabulky pro daň z příjmů, ve kterých jsou pro jednotlivé intervaly příjmů stanoveny částky daně 

z tohoto příjmu jak na federální, tak na provinční úrovni. Takto stanovená daň je již upravena o slevu 

na poplatníka. Tyto tabulky jsou dostupné na internetových stránkách Kanadské daňové agentury 

CRA. U příjmu ze zaměstnání je zaměstnavatel povinen kromě zálohy na daň odečíst také příspěvky 

na Kanadský penzijní plán (CPP) a příspěvky na zaměstnanecké pojištění (EI), případně další od-

počty. 

 

Penzijní a zaměstnanecké pojištění  

Z příjmu poplatníka je vypočten příspěvek na úhradu Kanadského penzijního plánu (CPP), který 

slouží k vyplacení náhrady mzdy jeho přispěvateli v případě odchodu do důchodu, invalidity nebo 

úmrtí. Zaměstnavatel je povinen platit příspěvky na CPP za zaměstnance i zaměstnavatele, jak uvádí 

tabulka 27. („What is deducted from your pay?”, n. d.) 

Tabulka 27 Příspěvky na Kanadský penzijní plán (CPP) pro rok 2020 

 Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Horní hranice pro odvody (CAD) 58 700 58 700 

Roční příjem, ze kterého se neodvádí CPP (CAD) 3 500 3 500 

Maximální příjem, ze kterého se přispívá (CAD) 55 200 55 200 

Sazba příspěvku v % 5,25 5,25 

Maximální výše příspěvku za rok 2 898 2 898 

Zdroj: autor s využitím: („CPP contribution rates, maximums and exemptions”, n. d.)  
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Zaměstnavatel odvádí také ze mzdy zaměstnance příspěvky na zaměstnanecké pojištění (EI), ze kte-

rého jsou následně vypláceny dočasné dávky přispěvatelům bez práce, v nemoci nebo z rodinných 

důvodů nezaměstnaných (těhotenství, péče o vážně nemocného člena rodiny). Výši příspěvku za-

chycuje tabulka 28. 

Tabulka 28 Příspěvky na pojištění ze zaměstnání (EI) pro rok 2020 

 Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Horní hranice pro odvody EI (CAD) 54 200 54 200 

Sazba příspěvku v % 1,58 Příspěvek zaměstnance * 1,4 

Maximální výše příspěvku za rok (CAD) 856,36 1 198,90 

Zdroj: autor s využitím: („Federal EI premium rates and maximums”, n. d.) 

 
Při výpočtu čisté mzdy zaměstnance je od hrubé mzdy odečtena celková záloha na daň (fede-

rální + provinční daň), příspěvek na penzijní spoření a zaměstnanecké pojištění. Výpočet čisté mzdy 

je zobrazen v tabulce číslo 29. 

Tabulka 29 Výpočet čisté mzdy Kanada 

Hrubá mzda  

- Celková daň z příjmů (federální + provinční daň z příjmů) 

- Příspěvek na CPP 

- Příspěvek na EI 

= Čistá mzda 

Zdroj: autor s využitím: („What is deducted from your pay?”, n. d.) 
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2 Porovnání daňového zatížení zaměstnanců 

V této části práce bude provedeno porovnání daňového zatížení zaměstnanců ve vybraných zemích. 

Jako prostředek pro porovnání nemohla být použita nominální sazba daně, protože nezohledňuje 

konstrukční prvky daně, uplatnění odčitatelných položek a daňových slev, a tak nevyjadřuje sku-

tečné daňové zatížení příjmů zaměstnanců. Proto byla jako nástroj pro mezinárodní srovnání da-

ňové zátěže příjmů zaměstnanců vybrána průměrná sazba daně z pracovních příjmů (Average tax 

rate on labour: ATRL) označovaná také jako efektivní sazba daně. Tento ukazatel je vypočten jako 

podíl zdanění příjmů a pojistného zaměstnance na hrubých mzdách. Umožnuje tak určit, jak velká 

část z příjmů poplatníka ze závislé činnosti je odvedena vládě v podobě daní. (Vítek, 2008)  

Vzorec pro výpočet průměrné sazby daně z pracovních příjmů: 

 
 

𝐴𝑇𝑅𝐿 =
𝐼𝑇𝐿+𝑆𝑆𝐶𝐸𝐸

𝑇𝑊
                             (1) 

 
 
ve kterém: ATRL…… průměrná sazba daně z pracovních příjmů 

ITL……….daňové zatížení příjmů fyzických osob ze závislé činnosti poplatníka 

SSCEE…..pojistné na sociální pojištění, které hradí zaměstnanec 

TW…….. celková hrubá mzda daného zaměstnance 

 
Pro srovnání daňového zatížení zaměstnanců ve vybraných zemích byly zvoleny dva nejčastější 

typy poplatníků s rozdílnou strukturou domácností. První z nich je svobodný bezdětný poplatník 

a druhý z nich je poplatník starající se o dvě nezaopatřené děti. K výpočtu průměrné sazby daně 

z pracovních příjmů ve vybraných zemích budou použity násobky průměrné měsíční mzdy obou 

poplatníků v jednotlivých zemích, které zobrazuje tabulka 31. Různá výše příjmů byla zvolena tak, 

aby zobrazila maximum vlivů zdanění příjmů včetně odvodů na sociální pojištění a solidárního zda-

nění. Výpočty se řídí zákony o daních z příjmů ve vybraných zemích a zaměřují se pouze na stan-

dardní situaci. Předpokládají, že poplatníci mají pouze jeden příjem od svého zaměstnavatele 

a neberou v úvahu situace, kde je poplatník nebo člen jeho rodiny postižený.  

 

Nejdříve budou provedeny výpočty daňové povinnosti těchto poplatníků, včetně stanovení jejich 

čisté mzdy, následně bude stanovena průměrná sazba daně z pracovních příjmů za zaměstnance, 

podle které bude provedeno srovnání daňového zatížení měsíčních příjmů těchto poplatníků.  
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2.1 Průměrná mzda ve vybraných zemích 

Tabulka č. 30 znázorňuje tři rozdílné výše průměrné mzdy: 0,67násobek průměrné mzdy zastupuje 

nízké příjmy, 5násobek průměrné mzdy potom vysoké příjmy.  Podle Českého statistického úřadu 

činila na konci roku 2019 průměrná měsíční mzda 36 144 Kč. („Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2019”, 

n. d.) Průměrná hrubá měsíční mzda v Polsku za rok 2019 je 5198,59 PLN. („Seasonal adjustments - 

average paid employment and average monthly gross wages and salaries”, n. d.) Týdenní průměrná 

mzda ve Velké Británii je 647 GBP, pro výpočty byl proveden přepočet na měsíční mzdu ve výši 

2 773 GBP. („EARN05: Gross weekly earnings of full-time employees by region”, n. d.) Průměrná 

mzda uváděná v Austrálii za pracovní týden na konci roku 2019 je 1,659 AUD, pro výpočty byl také 

proveden přepočet na měsíční mzdu ve výši 7 110 AUD. („6302.0 - Average Weekly Earnings, 

Australia, Nov 2019”, n. d.). Pro výpočet byla použita průměrná týdenní mzda poplatníků v celé Ka-

nadě (nejen v provincii Alberta), která v roce 2019 byla 1 138,51 CAD. Pro výpočet byl opět prove-

den přepočet na měsíční mzdu ve výši 4 879 CAD. („Average weekly earnings, average hourly wage 

rate and average usual weekly hours by union status, annual”, n. d.)  

 

Tabulka 30 Násobky průměrné mzdy 

Násobky průměrné 
mzdy 

0,67 1 5 

Česká republika (CZK) 24 216 36 144 180 720 

Polsko (PLN) 3 483 5 199 25 995 

Velká Británie (GBP) 1 858 2 773 13 865 

Austrálie (AUD) 4 764 7 110 35 550 

Kanada (CAD) 3 269 4 879 24 395 

Zdroj: autor  
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2.2 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy 

Česká republika 
 

Tabulka 31 zobrazuje výpočet zálohy na daň a čisté mzdy pro bezdětného poplatníka z České 

republiky. 

Tabulka 31 Svobodný bezdětný poplatník Česká republika 

Česká republika 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (CZK) 24 216 36 144 180 720 

Pojistné na sociální zabezpečení hrazené 
zaměstnavatelem (24,8 %) 

6 006 8 964 44 819 

Pojistné na zdravotní pojištění hrazené  
zaměstnavatelem (9 %) 

2 180 3 253 16 265 

Zaokrouhlená superhrubá mzda 
(základ daně) 

32 500 48 400 241 900 

Daň před slevami 4 875 7 260 36 285 

Solidární daň - - 2 897 

Základní sleva  2 070 2 070 2 070 

Daň po slevách (záloha na daň) 2 805 5 190 37 112 

Pojistné na sociální zabezpečení hrazené 
zaměstnancem (6,5 %) 

1 575 2 350 11 747 

Pojistné na zdravotní zabezpečení hra-
zené zaměstnancem (4,5 %) 

1 090 1 627 8 133 

Čistá mzda 18 746 26 977 123 728 

Zdroj: autor 

 
Tabulka zobrazuje výpočet čisté mzdy a zálohy na daň pro svobodného bezdětného poplatníka žijí-

cího v České republice. Výpočet byl proveden pro tři typy příjmů. Jak je z příkladu vidět, solidární 

sazba daně je uplatněna pouze na vysoké příjmy, přesahující měsíční příjmový limit pro odvod soli-

dární daně, který v roce 2020 činí 139 340 Kč. Z rozdílu mezi hrubými příjmy a touto částkou bude 

navíc sražena solidární daň ve výši 7 %.   
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Tabulka 32 Poplatník s dvěma dětmi Česká republika 

Česká republika 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (CZK) 24 216 36 144 180 720 

Sociální pojištění hrazené 
zaměstnavatelem (24,8 %) 

6 006 8 964 44 819 

Zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem (9 %) 

2 180 3 253 16 265 

Zaokrouhlená superhrubá mzda 
(základ daně) 

32 500 48 400 241 900 

Daň před slevami 4 875 7 260 36 285 

Solidární daň - - 2 897 

Základní sleva  2 070 2 070 2 070 

Sleva na děti 2 884 2 884 2 884 

Daň po slevách/ daňový bonus  
(záloha na daň) 

- 79 2 306 34 228 

Sociální pojištění hrazené  
zaměstnancem (6,5 %) 

1 575 2 350 11 747 

Zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnancem (4,5 %) 

1 090 1 627 8 133 

Čistá mzda 21 630 29 861 126 612 

Zdroj: autor 

 
Ve výše uvedeném příkladu byl proveden výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy poplatníka, který 

se stará o dvě nezaopatřené děti do věku 26 let. U vysokých příjmů je znovu uplatněna solidární 

sazba daně ve výši 7 %. Oproti předchozímu příkladu si nyní poplatník u všech typů příjmů (nízko-

příjmový až vysokopříjmový) může nárokovat daňové zvýhodnění na vyživované děti. Zvýhodnění 

činí celkem 2 884 Kč měsíčně za obě děti, tedy 1 267 Kč za první dítě a 1 616 Kč za druhé dítě. Zvý-

hodnění je odečteno od vypočtené daňové povinnosti. V případě, kdy částka zvýhodnění přesáhne 

daňovou povinnost vzniká daňový bonus (záporná částka daně) jak je vidět u nízkopříjmového po-

platníka. Daňový bonus je vyplácen zaměstnanci společně se mzdou pouze v případě, že překročí 

minimální výši 50 Kč měsíčně. Pokud výše daňového bonusu nepřekročí 50 Kč nebude poplatníkovi 

nic vyplaceno, pouze se sníží jeho daňová povinnost na 0 Kč. Maximální vyplacená výše měsíčního 

bonusu je 5 025 Kč.  
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Polsko 
 

Tabulka číslo 33 zobrazuje výpočet zálohy na daň a čistou mzdu polského poplatníka. 

 

Tabulka 33 Svobodný bezdětný poplatník Polsko 

Polsko 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (PLN) 3 483 5 199 25 995 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 477,52 712,79 3 563,92 

Výdaje na dosažení příjmů 250 250 250 

Základ daně 2755 4236 22 181 

Daň před slevami 468 720 3 770 

Základní sleva 43 43 43 

Odpočet zdravotního pojištění (7,75 %) 233 348 1 738,4 

Daň po slevách (záloha na daň) 192 329 1 989 

Zdravotní pojištění v plné výši (9 %) 270,49 403,76 2 018,8 

Čistá mzda 2 542,99 3 753,45 18 423,28 

Zdroj: autor 

 
Při výpočtu daně a čisté mzdy polského poplatníka tvoří základ daně hrubá měsíční mzda od které 

je odečtena částka sociálního pojištění za zaměstnance a výdaje na dosažení příjmů zaměstnance. 

Sociální pojištění se skládá celkem ze čtyř částí, jak uvádí tabulka číslo 11. Výdaje na dosažení příjmů 

představují náklady vynaložené na dojíždění (viz. tabulka č. 7). Pro výpočet byl zvolen poplatník 

starší 26 let, zaměstnaný u jednoho zaměstnavatele, který pracuje v místě svého bydliště. Jeho mě-

síční sleva na dani je tedy 250 PLN. Zaokrouhlený základ daně je vynásoben daňovou sazbou ve výši 

17 %. Od takto vypočtené daně byla odečtena sleva na poplatníka v měsíční výši 43 PLN a uznatelná 

část zdravotního pojištění ve výši 7,75 % z celkového příspěvku na zdravotní pojištění. Vznikla tak 

upravená záloha na daň.  Čistá mzda byla vypočtena z hrubé mzdy po odečtení upravené zálohy na 

daň, zdravotního pojištění za zaměstnance v plné výši 9 % a sociálního pojištění za zaměstnance.  
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Tabulka 34 Poplatník se dvěma dětmi Polsko 

Polsko 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (PLN) 3 483 5 199 25 995 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 477,52 712,79 3 563,92 

Výdaje na dosažení příjmů 250 250 250 

Základ daně 2 755 4 236 22 181 

Daň před slevami 468 720 3 770 

Základní sleva 43 43 43 

Sleva na děti 185,34 185,34 185,34 

Odpočet ZP (7,75 %) 233 348 1 738,4 

Daň po slevách (záloha na daň) 7 144 1 804 

Zdravotní pojištění v plné výši (9 %) 270,49 403,76 2 018,8 

Čistá mzda 2 727,99 3 938,45 18 608,28 

Zdroj: autor 

 
V druhém příkladě je počítána záloha na daň a čistá mzda poplatníka starajícího se o dvě nezaopat-

řené děti. Výpočet se liší pouze v uplatnění daňového zvýhodnění na děti, které podle tabulky č. 10 

činí 1 112,04 PLN ročně na první i na druhé dítě. Měsíční výše slevy je 92,67 PLN, v případě dvou 

dětí tedy celkem 185,34 PLN. Poplatníci pečující o více než jedno nezaopatřené dítě si mohou ná-

rokovat slevu bez ohledu na výši svých příjmů.  
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Velká Británie 
 
V tabulce 35 je zobrazen výpočet čisté mzdy a zálohy na daň pro bezdětného poplatníka z Velké 

Británie. 

Tabulka 35 Svobodný bezdětný poplatník Velká Británie 

Velká Británie 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (GBP) 1 858 2 773 13 865 

Národní pojištění (12 %, 2 %) 127,92 237,72 598,96 

Osobní příspěvek  1 041,67 1 041,67 - 

Upravený základ daně 816,33 1 731,33 13 865 

Daň z příjmů / Záloha na daň 163,27 346,27 4 989,25 

Čistá mzda 1 566,81 2 188,97 8 276,79 

Zdroj: autor 

 
Postup stanovení zálohy na daň a čisté mzdy pro poplatníka žijícího ve Velké Británii zobrazuje ta-

bulka výše. Základ pro výpočet daně tvoří hrubá mzda po odečtení osobního příspěvku a příspěvků 

na národní pojištění. Příspěvek na národní pojištění se počítá jako procento z hrubé mzdy stano-

vené podle její výše. Pro příjmy od 792 do 4 167 GBP měsíčně platí sazba 12 %, na příjmy přesahující 

tuto hranici je uplatněna sazba 2 %. Protože vysokopříjmový poplatník svojí mzdou překračuje hra-

nici pro sazbu 12 % byly při výpočtu příspěvku na národní pojištění využity obě sazby. Z první části 

příjmů do 4 167 GBP byla odečtena částka, ze které se tento příspěvek neodvádí (792 BGP) a tento 

rozdíl byl vynásoben 12 % sazbou, na zbývající část mzdy byla použita 2 % sazba. Po sečtení obou 

částí vznikl celkový příspěvek na národní pojištění ve výši 598,96 GBP. Tomuto poplatníkovi také 

jako jedinému nemohl být odečten od hrubé mzdy osobní příspěvek v měsíční výší 1 041,67 GBP, 

protože dosahuje ročních příjmů vyšších než 125 000 GBP. Základ daně byl vynásoben 20 % sazbou 

daně z příjmů a vznikla tak záloha na daň. Po odečtení vypočtené daně a příspěvku na národní po-

jištění od hrubé mzdy vznikla výsledná čistá mzda. 
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Tabulka 36 zobrazuje výpočet čisté mzdy a zálohy na daň pro poplatníka se dvěma dětmi z Velké 

Británie.  

Tabulka 36 Poplatník se dvěma dětmi Velká Británie 

Velká Británie 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (GBP) 1 858 2 773 13 865 

Národní pojištění (12 %, 2 %) 127,92 237,72 598,96 

Osobní příspěvek  1 041,67 1 041,67 - 

Upravený základ daně 816,33 1 731,33 13 865 

Daň z příjmů / Záloha na daň 163,27 346,27 4 989,25 

Příspěvek na děti 140 140 - 

Čistá mzda 1 706,81 2 328,97 8 276,79 

Zdroj: autor 

 
V případě poplatníka pečujícího o dvě děti se ve Velké Británii neuplatňuje daňové zvýhodnění v po-

době slev na dani, ale poplatníkovi je vyplácen příspěvek na péči o dítě. Tento příspěvek si může 

nárokovat poplatník starající se o dítě do 20 let, které s ním žije ve společné domácnosti. Příspěvek 

je vyplácen měsíčně bez ohledu na počet dětí. Jeho výše se liší pro první (nejstarší) nebo jediné dítě 

a pro další děti. Měsíční příspěvek na první dítě dosahuje výše 84 GBP, v případě druhého a každého 

dalšího dítěte je vypláceno 56 GBP. Příspěvek je vyplácen v plné výši poplatníkům s ročním příjmem 

do 50 000 GBP, po překročení těchto příjmů musí poplatník platit z příspěvku daň. U příjmů nad 

60 000 GBP se příspěvek nevyplácí, protože by ho poplatník odvedl zpět prostřednictvím daně. 

(„Claim Child Benefit”, n. d.) Pro výpočet byl stejně jako v ostatních zemích zvolen poplatník se 

dvěma dětmi. Pro nízkopříjmového poplatníka a poplatníka s průměrnými příjmy činí celková výše 

příspěvku na obě děti 140 GBP měsíčně. Vysokopříjmový poplatník příspěvek nevyužívá. 
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Austrálie 
 

Tabulka 37 zobrazuje zálohu na daň a čistou mzdu australského poplatníka.  

 

Tabulka 37 Svobodný bezdětný poplatník Austrálie 

Austrálie 

Násobky průměrné mzdy 0,67 1 5 

Hrubá mzda (AUD) 4 764 7 110 35 550 

Důchodové pojištění (9,5 %) 452,58 675,45 3 377,25 

Zdravotní pojištění (2 %) 95,28 142,20 711 

Daň (Záloha na daň) 844,72 1 608,8 13 758 

Čistá mzda 3 824 5 359 21 081 

Zdroj: autor  

 
Při výpočtu byl z hrubé mzdy stanoven příspěvek na důchodové pojištění zaměstnance ve výši 9,5 %, 

které hradí zaměstnavatel a určen příspěvek na zdravotní pojištění zaměstnance ve výši 2 %. S vyu-

žitím daňových tabulek byla také z hrubé mzdy určena záloha na daň. Po odečtení příspěvku na 

zdravotní pojištění a zálohy na daň od hrubé mzdy vznikla čistá mzda. 

 

Tabulka 38 Poplatník se dvěma dětmi Austrálie 

Austrálie 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (AUD) 4 764 7 110 35 550 

Důchodové pojištění (9,5 %) 452,58 675,45 3 377,25 

Zdravotní pojištění (2 %) 95,28 142,20 711 

Daň (Záloha na daň) 844,72 1 608,8 13 758 

Příspěvek pro rodiny 1 015,14 1 015,14 - 

Čistá mzda 4 839,14 6 374,14 21 081 

Zdroj: autor 
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Tabulka 38 zobrazuje výpočet čisté mzdy a zálohy na daň pro poplatníka s dvěma dětmi z Austrálie.  

V Austrálii se neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, namísto toho může australský poplatník vy-

užít příspěvek pro rodiny, jestliže nepřekročí příjmový limit pro jeho jednotlivé části. Poplatník 

v uvedeném příkladu se stará o dvě děti ve věku 5 a 13 let a až na případ vysokých příjmů splňuje 

limit pro uplatnění příspěvku. Může tak využít obou jeho částí. Z části A mu bude vyplaceno cel-

kem 856,8 AUD za obě děti a z části B 158,34 AUD. Celkový příspěvek se rovná 1 015,14 AUD. 

 

Kanada 
 

Tabulka 39 zobrazuje zálohu na daň a čistou mzdu kanadského poplatníka.  

 

Tabulka 39 Svobodný bezdětný poplatní Kanada 

Kanada 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (CAD) 3 269 4 879 24 395 

Federální daň 278,23 550,02 6 076,05 

Provinční daň  144,70 295,27 2 697,69 

Daň celkem 422,93 845,29 8 773,74 

Penzijní pojištění (5,25 %) 156,31 240,84 1 265,43 

Zaměstnanecké pojištění (1,58 %) 51,65 77,09 385,44 

Čistá mzda 2 638,11 3 715,78 13 970,39 

Zdroj: autor 

 
Pro výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy v Kanadě byla zvolena provincie Alberta. V této provin-

cii platí 10 % sazba daně z příjmů pro roční příjmy až do 131 220 CAD. Celková daň, která je poplat-

níkovi odvedena ze mzdy se skládá z federální a provinční daně z příjmů. Daň je určena z hrubé 

mzdy, která slouží také jako základ pro výpočet penzijního pojištění ve výši 5,25 % a zaměstnanec-

kého pojištění ve výši 1,58 % za zaměstnance. Po odečtení zálohy na daň, penzijního a zaměstna-

neckého pojištění od hrubé mzdy zaměstnance získáme čistou mzdu.   
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Tabulka 40 Poplatník se dvěma dětmi Kanada 

Kanada 

Násobky průměrné mzdy  0,67 1 5 

Hrubá mzda (CAD) 3 269 4 879 24 395 

Federální daň  278,23 550,02 6 076,05 

Provinční daň  144,70 295,27 2 697,69 

Daň celkem 422,93 845,29 8 773,74 

Penzijní pojištění (5,25 %) 156,31 240,84 1 265,43 

Zaměstnanecké pojištění (1,58 %) 51,65 77,09 385,44 

Příspěvek na děti (měsíční) 954,85 737,50 - 

Čistá mzda 3 592,96 4 453,28 13 970,39 

Zdroj: autor 

 
Výpočet daňové povinnosti poplatníka s dvěma dětmi se neliší od bezdětného poplatníka. V Kanadě 

nejsou uplatňovány slevy na děti, místo nich je vyplácen příspěvek na děti, jehož výše se liší v závis-

losti na příjmu poplatníka, případně příjmu rodiny, počtu a věku zaopatřovaných dětí. Příspěvek je 

vyplácen v měsíčních platbách osvobozených od daně poplatníkům s dětmi do 18 let. Nemohou si 

ho nárokovat pouze vysokopříjmový poplatníci s ročními příjmy nad 68 708 CAD. 

  



 49 

2.3 Srovnání průměrné sazby daně z pracovních příjmů 

Tabulka číslo 41 zachycuje hodnoty průměrné sazby daně z příjmů svobodného bezdětného poplat-

níka v jednotlivých zemích. Sazba byla vypočtena pro všechny tři druhy příjmů.  

Tabulka 41 Průměrná sazba daně z příjmů: Svobodný bezdětný poplatník 

 

Průměrná sazba daně (%) 

0,67 1 5 

Česká republika 22,58 25,36 31,53 

Polsko 26,98 27,80 29,12 

Velká Británie 15,67 21,05 40,30 

Austrálie 19,73 24,62 40,70 

Kanada 19,29 23,84 42,73 

Zdroj: autor 

 
Pro větší přehlednost byly hodnoty z tabulky určující zdanění svobodného poplatníka v jednotlivých 

zemích při rozličných příjmech zachyceny v níže zobrazeném grafu. 

 

 

Graf 1 Průměrná sazba daně z příjmů: Svobodný bezdětný poplatník 
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Z grafu vyplývá, že u nízkých a průměrných příjmů dosahuje z pohledu zaměstnance nejvyššího zda-

nění polský poplatník. To je způsobeno vysokými odvody na sociální (13,71 %) a zdravotní pojištění 

(9 %) z hrubé mzdy oproti ostatním srovnávaným zemím. V případě vysokých měsíčních příjmů je 

tomu ale naopak. Roli zde hraje především uplatnění nízké daňové sazby ve výši 17 % a možnost 

odečíst si od daně část příspěvku na zdravotní pojištění ve výši 7,75 % společně se slevou na dani, 

a tak snížit svoji daňovou povinnost téměř o polovinu. 

 

 V porovnání s ostatními zeměmi má Česká republika druhé nejvyšší daňové zatížení nízkých a prů-

měrných příjmů za zaměstnance. Hlavním důvodem je způsob výpočtu základu daně, kdy se v České 

republice k hrubé mzdě přičítá sociální (24,8 %) a zdravotní pojištění (9 %) za zaměstnavatele, které 

zvyšuje základ daně a tím i daň. Roli zde hrají také vyšší odvody na sociální (6,5 %) a zdravotní po-

jištění (4,5 %) za zaměstnance. Oproti tomu je poplatníkům ve Velké Británii se stejnými příjmy 

odečten od základu daně osobní příspěvek, který sníží základ daně a tím i výslednou daň. Tito po-

platníci mají také v porovnání s Českou republikou mnohem nižší odvody na národní (sociální) po-

jištění, protože tento příspěvek ve výši 12 % je zde oproti České republice vypočten pouze z části 

hrubé mzdy. Současně se zde neodvádí příspěvky na zdravotní pojištění. Z tohoto důvodu jsou po-

platníci s nízkými a průměrnými příjmy z Velké Británie z pohledu zaměstnance nejméně zatíženi 

daňovými odvody.  

 

V případě vysokých příjmů je tomu ale jinak, poplatník z Velké Británie si nemůže od základu daně 

odečíst osobní příspěvek a jeho příjem je zdaněn podle jednotlivých daňových pásem vysokými sa-

zbami daně. Vyšší jsou také jeho odvody na národní pojištění (12 % a 2 %) z hrubé mzdy. Naproti 

tomu se v České republice sazba odvodů na sociální a zdravotní pojištění s vyššími příjmy nemění, 

pouze dochází k uplatnění solidární sazby daně ve výši 7 %, která je v porovnání s ostatními progre-

sivními sazbami daně jiných zemí nízká. Daňové zatížení vysokých příjmů za zaměstnance je tak 

v České republice druhé nejnižší z porovnávaných zemí.  

 

Jak je vidět v grafu, daňové zatížení nízkopříjmových a středně příjmových poplatníků z pohledu 

zaměstnance je v Austrálii a Kanadě velice podobné. Rozdíl ve zdanění je vidět u vysokých příjmů, 

kdy je zatížení nejvyšší v Kanadě (42,73 %), rozdíl je 13,61 p.b. oproti Polsku. To je dáno uplatněním 

vyšší federální sazby daně v kombinaci s provinční sazbou daně a vyššími odvody na penzijní 

(5,25 %) a zaměstnanecké pojištění (1,58 %) v Kanadě než v Austrálii, kde je kromě vyšší daně od-

váděn pouze příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2 %.  
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Tabulka 42 Průměrná sazba daně z příjmů: Poplatník se dvěma dětmi 

 

Průměrná sazba daně (%) 

0,67 1 5 

Česká republika 11,00 17,38 29,94 

Polsko 21,67 24,24 28,41 

Velká Británie 15,67 21,05 40,30 

Austrálie 19,73 24,62 40,70 

Kanada 19,29 23,84 42,73 

Zdroj: autor 

 

Hodnoty průměrné daňové sazby zaměstnance se dvěma dětmi jsou zachyceny v tabulce 42. Sazby 

byly vypočteny pro všechny tři druhy příjmů. Pro lepší znázornění jsou také zobrazeny níže v grafu. 
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Ze srovnání vyplývá, že při nízkých a průměrných příjmech nyní dosahuje nejnižšího zdanění z po-

hledu zaměstnance poplatník z České republiky. To je způsobeno uplatněním slevy na dani na dvě 

vyživované děti, která v případě nízkých příjmů vedla až k daňovému bonusu. Poplatník tedy odvá-

děl ze svých příjmů pouze příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Jeho průměrná sazba daně tak 

oproti svobodnému poplatníkovi s nízkými příjmy poklesla o 11,58 p.b. na 11 %. U průměrných pří-

jmů snížilo zvýhodnění na děti daňovou povinnost poplatníka na minimum, a tím došlo i k redukci 

jeho odvodů, a tedy i průměrné sazby daně na 17,38 %.  

 

Stejně jako v předchozím srovnání je i nyní průměrná sazba daně u nízkých příjmů nejvyšší v Polsku 

(21,67 %). I při uplatnění daňového zvýhodnění na děti jsou zde poplatníci z pohledu zaměstnance 

stále nejvíce zatíženi vysokými odvody na sociální a zdravotní pojištění v porovnání s ostatními ze-

měmi. Podobné je to i v případě průměrných příjmů, kde ve srovnání s předchozím příkladem došlo 

ke snížení daňové povinnosti poplatníka o slevu na děti, a tak i ke snížení průměrné sazby daně 

o 3,56 p.b. na přibližně 24 %. Zatížení průměrných příjmů za zaměstnance je tak nyní v Polsku stejné 

jako v Austrálii, kde se ale neuplatňuje zvýhodnění na dani na děti. 

 

 Průměrná sazba daně z příjmů za zaměstnance zůstala ve Velké Británii, Austrálii a Kanadě u všech 

tří typů příjmů stejná. Daňové zatížení příjmů poplatníků s dětmi se tak v těchto zemích od před-

chozího příkladu neliší, protože zde není uplatňováno daňové zvýhodnění na děti, které by snižovalo 

daňovou povinnost poplatníků, a tak nedochází k ovlivnění výše jejich odvodů z příjmů. Místo da-

ňového zvýhodnění na děti jsou zde k čisté mzdě vypláceny příspěvky na péči o dítě.  

 

Jak je z grafu vidět, i nadále je z pohledu zaměstnance nejvíce zdaněním zatížen vysokopříjmový 

poplatník z Kanady, kde je průměrná sazba daně 42,73 %, dále potom v Austrálii (40,70 %) a Velké 

Británii (40,30 %). To je způsobeno nejen vysokými odvody na penzijní a zdravotní pojištění ale také 

uplatněním progresivní federální a provinční daně v Kanadě. V Austrálii a Velké Británii dosahuje 

díky progresivní sazbě daně a nemožnosti nárokovat si odpočty od základu daně kvůli vysokým pří-

jmům daňové zatížení příjmů až 40 %. Vysoké příjmy jsou naopak nejméně zatíženy v Polsku, zde je 

průměrná sazba 28,41 %, tedy o 1,53 p.b. nižší než v České republice, která má tak i nadále druhé 

nejnižší zdanění vysokých příjmů za zaměstnance ze srovnávaných zemí.  
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Závěr 

V teoretické části bakalářské práce byly nejdříve definovány základní pojmy používané při zdanění 

fyzických osob, dále bylo představeno složení jednotlivých daňových systémů porovnávaných zemí 

a popsáno zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V této části byl také popsán výpočet 

čisté mzdy poplatníků. V praktické části byly představeny dva typy modelových poplatníků a ná-

sledně byla určena jejich průměrná měsíční mzda ve srovnávaných zemích. Dále byly stanoveny ná-

sobky průměrné mzdy, které vytvořily tři různě vysoké příjmy těchto poplatníků. Na základě získa-

ných hodnot byl proveden měsíční výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti a čisté mzdy pro oba 

typy poplatníků ve všech srovnávaných zemích. Pro jednotlivé výpočty byly využity poznatky získané 

v teoretické části. 

 

 K porovnání daňové zátěže příjmů poplatníků byla zvolena průměrná sazba daně z pracovních pří-

jmů, která byla vypočtena pomocí hodnot získaných z výpočtů daňové povinnosti a čisté mzdy po-

platníků. Sazba byla vypočtena pro oba dva typy modelových poplatníků s různými příjmy ve všech 

porovnávaných zemích. Pro větší přehlednost byly získané hodnoty průměrné sazby daně zobra-

zeny v grafu. Následně bylo provedeno porovnání daňového zatížení příjmů z pohledu zaměstnance 

mezi jednotlivými zeměmi. Porovnáváno bylo také daňové zatížení z pohledu zaměstnance mezi 

jednotlivými poplatníky. Došlo tak k naplnění stanoveného cíle práce, kterým bylo porovnání sku-

tečného zatížení příjmů fyzický osob ze závislé činnosti z pohledu zaměstnanců.  

 

Pro svobodného bezdětného poplatníka z porovnání vyplynulo, že v případě nízkých příjmů je da-

ňové zatížení z pohledu zaměstnance nejvyšší v Polsku a to 26,98 %. Naproti tomu je nejnižší zda-

nění ve Velké Británii, kde je sazba 15,67 %. Rozdíl mezi sazbami činí 11,31 p. b. U průměrných 

příjmů je to stejné, rozdíl mezi sazbami je zde už ale jenom 6,75 p.b. V případě vysokých příjmů, 

které představují pětinásobek průměrné mzdy je zdanění z pohledu zaměstnance nejvyšší v Ka-

nadě, kde dosahuje 42,73 %. Nejméně jsou zdaněny vysoké příjmy za zaměstnance v Polsku, sazba 

je zde 29,12 %. 

 

Pro poplatníka starajícího se o dvě nezaopatřené děti z porovnání vyplynulo, že v případě nízkých 

příjmů je zdanění z pohledu zaměstnance nejvyšší v opět v Polsku, kde dosahuje 21,67 %. Nejméně 

byl daňovými odvody naopak zatížen poplatník z České republiky, sazba je zde pouze 11 %. Rozdíl 

mezi sazbami je 10,67 p.b. Poplatníci s průměrnými příjmy jsou nejvíce zdaňovány v Austrálii a Pol-

sku, sazba je zde přibližně 24 %. Nejméně jsou z pohledu zaměstnance zatíženy průměrné příjmy 
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Českých poplatníků, sazba je zde 17,38 %. Vysokopříjmový poplatníci znovu dosahují nejvyšších od-

vodů v Kanadě (42,73 %) a nejnižších v Polsku (28,41 %).  

 

Z porovnání daňového zatížení obou typů poplatníků je vidět, že v případě nízkých příjmů je z po-

hledu zaměstnance v České republice daňové zatížení nižší o 11,58 p.b. pro poplatníka se dvěma 

dětmi oproti bezdětnému poplatníkovi. V Polsku je zatížení nízkopříjmového poplatníka s dětmi 

z pohledu zaměstnance nižší pouze o 5,31 p.b. ve srovnání s bezdětným poplatníkem. Ve Velké Bri-

tánii, Austrálii a Kanadě nedošlo v porovnání daňového zatížení za zaměstnance u obou typů po-

platníků s nízkými a průměrnými příjmy k žádné změně.  

 

Při průměrné mzdě vychází z pohledu zaměstnance opět lépe Česká republika, kde je zdanění po-

platníka s dvěma dětmi o 7,98 p.b. nižší než u bezdětného poplatníka. Naproti tomu v Polsku za-

městnanec se dvěma dětmi ze svého příjmu odvede pouze o 3,56 p.b. méně než bezdětný zaměst-

nanec. Ve Velké Británii, Austrálii a Kanadě opět nedošlo v porovnání zatížení průměrných příjmů 

obou poplatníků z pohledu zaměstnance k žádné změně.  

 

Zatížení vysokých příjmů zaměstnanců se mezi sebou liší pouze nepatrně. Z pohledu českého za-

městnance se dvěma dětmi je zatížení nižší pouze o 1,59 p.b. ve srovnání s bezdětným poplatníkem. 

Z pohledu polského zaměstnance se dvěma dětmi je zatížení jenom o 0,71 p.b. nižší než u bezdět-

ného zaměstnance. Pro oba poplatníky s vysokými příjmy ve Velké Británii, Austrálii a Kanadě zů-

staly odvody stejné. 

 

V práci bylo vypočítáno a porovnáváno pouze daňové zatížení příjmů z pohledu zaměstnance, které 

vyjadřuje podíl odvodů zaměstnance na jeho příjmech. To společně s daňovým zatížením příjmů 

z pohledu zaměstnavatele tvoří celkové daňové zatížení příjmů.  
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