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1. Velké srovnání zdanění mezd a platů 2017 aneb ve kterém státě střední  
a východní Evropy jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci nejméně zatíženi 
odvody do státní kasy 
 

Vzhledem k otevřenosti české ekonomiky a stále rostoucí orientaci českých společností na export je 

současný ekonomický vývoj České republiky stále více závislý na ekonomickém vývoji zejména okolních 

států. České společnosti jsou nejen úspěšnými exportéry domácích výrobků, ale mají také stále větší apetit  

i na přímé investice v zahraničí. Tyto investice realizují buď přímo založením nové dceřiné společnosti, 

nákupem již existující zahraniční společnosti, či společným podnikáním se zahraničním partnerem (joint-

venture). Kromě odstraňování investičních bariér a nastavení vhodných investičních pobídek ve státech 

střední a východní Evropy je tento trend motivován také cenou práce, která v případě výrobních společností 

představuje významný faktor ovlivňující jejich konkurenceschopnost. Předpokládáme, že na zvýšený zájem 

o investice v zahraničí bude mít vliv také možné posílení kurzu české koruny, které tyto investice českým 

podnikatelům dále zatraktivní. Velmi úspěšný byl náš nedávný seminář o možných investicích českých 

společností v Srbsku. Nabízí se tedy otázka, jak to vlastně vypadá se zdaněním mezd a platů v okolních 

zemích střední a východní Evropy? Jak vysoké je odvodové zatížení českých zaměstnavatelů v porovnání 

s ostatními státy? 

 

Pro ilustraci jsme ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy namodelovali zjednodušené srovnání zdanění 

roční mzdy pracovníka s příjmem 1 000 EUR (přibližně 27 000 Kč) a zaměstnance (vrcholového manažera), 

který je odměňován mzdou v nadprůměrné výši 6 000 EUR (přibližně 160 000 Kč), a to při uplatnění pouze 

daňového odpočtu na poplatníka. Do srovnání jsme vedle České republiky zahrnuli Polsko, Slovensko, 

Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko a Albánii, tj. země regionu, 

v němž naše společnost působí v rámci TPA Group.  
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Z analýzy vyplývá mnoho zajímavých poznatků. Je třeba sledovat nejen výši daně z příjmů, ale také zatížení 

odvody do sociálního a zdravotního pojištění. Výše těchto odvodů ovlivňuje jak výši čistého příjmu 

zaměstnance, tak je také důležitým ukazatelem ceny práce pro zaměstnavatele.   

 

Nejprve se podíváme na odvodové zatížení mzdy ve výši 27 000 Kč, tj. mzdy nacházející se mezi průměrnou 

výší mzdy v České republice za rok 2016 (27 589 Kč) a mediánem mezd, tj. nejčastější mzdou (za 4. kvartál 

2016 ve výši 25 061 Kč)
1
. Z porovnání sice vyplývá, že nejnižší míru odvodového zatížení mezd pro 

zaměstnance by vykazovalo Rakousko (15 %), nutno však říci, že daný údaj není zcela srovnatelný, neboť 

uvedený příjem nedosahuje v Rakousku ani minimální mzdy stanovené pro jednotlivé obory. Seřadíme-li 

tedy ostatní státy dle odvodového zatížení mezd, nejvyšší zatížení pro zaměstnance sledujeme u Maďarska 

(34 %), nejnižší u Albánie (19 %), ostatní státy střední a východní Evropy včetně České republiky se 

pohybují v intervalu 22 % – 30 %. 

Podíváme-li se blíže na skladbu odvodového zatížení průměrně vydělávajícího zaměstnance, je ze srovnání 

zřejmé, že většina států uplatňuje sice nižší míru zdanění daní z příjmů, avšak spíše vyšší odvody pojistného 

hrazeného zaměstnancem (v případě Maďarska a Slovinska dokonce bez omezení maximálním 

vyměřovacím základem). 

 

 

 

                                                      
1
 Zdroj: ČSÚ  
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V případě nadprůměrného platu ve výši 160 000 Kč jsou výsledky odlišné vzhledem k odlišnému přístupu 

jednotlivých států k (ne)uplatňování progresivní sazby daně z příjmů a (ne)zavedení stropů pro odvody na 

sociální pojištění. Při této úrovni platu je možné zahrnout do srovnávaných zemí již i Rakousko. Míra 

zdanění se zvyšuje zejména díky uplatnění progresivních sazeb daně v některých státech (v České 

republice prostřednictvím solidárního zvýšení daně). Naopak podíl odvodů na pojistné se díky uplatnění 

maximálních vyměřovacích základů snižuje (např. Česko, Bulharsko, Albánie). Nejvyššími odvody jsou 

zaměstnanci zatížení ve Slovinsku (44 %) následovaném Chorvatskem (41 %), nejnižší zatížení mají naopak 

v Bulharsku (13 %). 

 

 

 

Zaměříme-li se na celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance (tj. hrubá mzda a odvody pojistného 

hrazeného zaměstnavatelem), je v případě průměrného platu nejvyšší zatížení na Slovensku (135 %) 

následovaném Českou republikou (134 %), nejnižší zatížení má Albánie (112 %) a Slovinsko (116 %). 
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Nejvyšší náklady na manažerskou pracovní sílu jsou vzhledem k vysokému maximálnímu vyměřovacímu 

základu pro pojistné  na Slovensku (135 %), následuje Rakousko (130 %) a Česká republika (128 %). 

Nejnižší zatížení má opět Albánie (103 %), následuje Bulharsko (104 %). Tyto údaje je však třeba brát s 

určitou rezervou, neboť manažerské platy v zemích s nižší úrovní mezd jsou výrazně nižší než sledovaných 

6 000 EUR. Od toho se také odvíjí  maximální vyměřovací základy pro odvody pojistného v jednotlivých 

zemích, které jsou v uvedeném srovnání obsaženy.  Lze však alespoň sledovat trend odvodového zatížení 

v jednotlivých zemích. 
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Závěrem můžeme konstatovat, že ve srovnání s ostatními státy zaměstnanci v České republice odvádí ze 

své mzdy spíše nižší odvody na pojistné, což se projevuje potřebou vyššího zatížení zaměstnavatelů těmito 

odvody. Při stejné hrubé mzdě tedy český zaměstnavatel hradí s výjimkou Slovenska a Rakouska vyšší 

odvody na pojistné než v ostatních sledovaných státech, což vede k neatraktivně vysoké ceně práce pro 

zaměstnavatele. Vzhledem k udržení konkurenceschopnosti, mimo jiné také udržením srovnatelných  

nákladů na  práci v porovnání  s ostatními zeměmi v regionu, nepřispívá tato skutečnost k růstu hrubých 

mezd, které mohou čeští zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytnout.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz. 

 

                                            Jan Soška 
                                            Daňový poradce, partner 

 
                                                 Tel.: +420 222 826 229 

 
                                                 E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 

 
                                            TPA 

                                                 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
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2. Posun v přístupu k převodu technického zhodnocení mezi nájemci 

Rozsudek NSS 2 Afs 62/2015 – 31 

Daňový osud úplaty související s převodem technického zhodnocení mezi původním a novým nájemcem byl 

již jednou předmětem posouzení u Nejvyššího správního soudu. Sedmý senát NSS se tehdy ve svém 

rozsudku (7 Afs 28/2013 – 23) ztotožnil s názorem správce daně i městského soudu, že soukromoprávním 

úkonem nelze převést veřejné subjektivní právo prvního nájemce uplatňovat odpisy technického zhodnocení 

pronajaté budovy. Zpochybnil tím jak možnost odpisu postoupeného technického zhodnocení, tak možnost 

uplatnění nároku na odpočet DPH z takové úplaty. 

(Podrobnosti viz rovněž náš příspěvek z 18. 3. 2015: http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-

novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi.) 

Stěžovatel se však nevzdal a použil další část zmiňovaného rozsudku. Sedmý senát totiž mimo výše 

uvedené vyzval městský soud k posouzení skutečné ekonomické podstaty a skutečného obsahu transakcí, 

neboť pokud by plnění spočívající v „převodu práv k technickému zhodnocení“ podle smlouvy bylo skutečné 

a spočívalo i v něčem jiném než v „převodu“ nepřevoditelného veřejného subjektivního práva společnosti 

NP, mohlo by za splnění zákonných podmínek jít o zdanitelné plnění. 

Vzhledem k tomu, že městský soud se s výzvou NSS nevyrovnal, vrátil stěžovatel celý případ opět k NSS,  

a to k druhému senátu. Ten ve svém rozsudku (2 Afs 62/2015 – 31) sice potvrdil nemožnost převodu 

veřejného subjektivního práva, zároveň však nutnost posouzení celého vztahu rovněž z pohledu skutečného 

obsahu a ekonomické podstaty transakce rozvinul a zdůraznil.  

Případ tak dostal nečekaný obrat, kdy NSS dospěl k závěru, že případné plnění mezi původním a novým 

nájemcem související se soukromoprávním ujednáním o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy bude 

mít zpravidla povahu daňově uznatelných výdajů ve smyslu generální klauzule § 24 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů. 

NSS vyjádřil názor, že pokud se vlastník nemovitosti, původní nájemce a nový nájemce za pomoci 

nejrůznějších smluv a ujednání dohodnou na tom, že projekt bude namísto jednoho zcela či zčásti 

provozovat druhý či třetí a že takový „převod“ bude provázen vyplacením nejrůznějších finančních částek,  

a taková ujednání nepostrádají ekonomickou racionalitu, zásadně jim nelze bránit a je třeba je i jako daňově 

uznatelné náklady ve smyslu § 24 ZDP uznávat. 

Novela zákona o daních z příjmů v roce 2017 

Jak jsme již zmiňovali v našich příspěvcích, rovněž zákonodárci se dotkli problematiky postoupení 

technického zhodnocení a možnosti jeho odpisování novým nájemcem, a to v rámci novely zákona o daních 

http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi
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z příjmů 2017 (účinnost s nejvyšší pravděpodobností od druhé poloviny roku). Neučinili tak však přímo 

explicitně v novém textu zákona, ale pouze v důvodové zprávě k této novele. Na tento výklad je ze strany 

státní správy významně upozorňováno – viz např. rozhovor se Stanislavem Koubou, ředitelem odboru Daně 

z příjmů MF ČR, v článku časopisu AUDITOR 2/2017.  

Poplatníci jsou tak postaveni před nové nejistoty ohledně veškerých daňových dopadů dané transakce 

(určení subjektu oprávněného k odpisu technického zhodnocení, okamžik dodanění na straně pronajímatele 

atd.). Doporučujeme věnovat nadále zvýšenou pozornost obdobným transakcím provedeným jak v minulosti, 

tak plánovaným do budoucna.  

V případě vašeho zájmu vám rádi poskytneme odbornou pomoc, obraťte se na Lenku Lamačovou,  

e-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz.  

 

                                                      Lenka Lamačová 
                                                      Daňový poradce, manažer 

 
                                                           Tel.: +420 222 826 408 

 
                                                           E-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz 

 
                                                      TPA 

                                                           Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                           www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
   

  

 

3. Nezapomeňte, že hodnotu obchodního závodu tvoří i neprovozní majetek 

Ocenění obchodního závodu (dále podnik) je možné provést za použití tří základních  

přístupů – výnosového, majetkového a porovnávacího. Výnosový přístup, reprezentovaný nejčastěji 

používanou metodou diskontovaných peněžních toků, se obvykle volí při ocenění podniků s výnosovým 

potenciálem. 

Identifikace neprovozního majetku patří mezi důležité kroky při výnosovém ocenění podniku a její zanedbání 

může způsobit podhodnocení celého podniku. Jako neprovozní majetek se při ocenění podniku označuje 

majetek, který daný podnik nevyužívá pro svou hlavní činnost. Mezi často identifikovaný neprovozní majetek 

patří podle naší zkušenosti nevyužívané nemovitosti, cenné papíry určené k obchodování, pohledávky 

nesouvisející s hlavní činností podniku, typicky z titulu poskytnutých půjček, či nadbytečné peněžní 

prostředky.  

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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K určení výše nadbytečných čili neprovozních peněžních prostředků lze využít několik způsobů. Základem  

je vždy nejprve stanovit, kolik peněžních prostředků je v podniku nutné držet, tzn. stanovit výši provozně 

nutných peněžních prostředků, a následně lze peníze nad tuto úroveň označit za neprovozní majetek. 

Proces identifikace neprovozních peněžních prostředků je komplexní a je nutné vzít v úvahu také případné 

kontokorenty či cash pooling. 

Jedním z často používaných způsobů pro stanovení provozně nutné výše peněžních prostředků je za 

pomoci ukazatele okamžité likvidity (tj. poměr peněžních prostředků ke krátkodobým závazkům). Stanoví se 

provozně nutná úroveň okamžité likvidity, která je individuální pro každý podnik a je obvykle také 

konzultována s managementem dané společnosti. Při stanovení provozně nutné okamžité likvidity je možné 

také přihlédnout ke srovnání s konkurenčními společnostmi.  

Provozně nutnou výši peněžních prostředků lze také určit např. ve výši měsíčních (či několikaměsíčních) 

výdajů podniku. Do výdajů je možné zahrnout jak náklady např. na výkonovou spotřebu a osobní náklady, 

tak i splátky bankovního úvěru či jiné půjčky a placené úroky. Konkrétní skladba výdajů je vždy individuální 

pro každý podnik a opět je vhodné ji konzultovat s managementem dané společnosti. 

V případě, že společnost disponuje nemovitým majetkem, je důležité zvážit, zda jsou veškeré stavby  

a pozemky v současné době společností využívány pro její hlavní činnost. Jako neprovozní nemovitosti lze 

obvykle určit rekreační objekty pro zaměstnance, nevyužívané části výrobního areálu či nevyužívané 

pozemky, které by bylo možné prodat, pronajmout či jinak ekonomicky využít, aniž by byla ohrožena  

či omezena hlavní činnost podniku. 

Po identifikaci veškerého neprovozního majetku se tento majetek samostatně ocení a následně se jeho 

hodnota přičte k provozní hodnotě podniku stanovené výnosovou metodou. Pokud je tedy opomenuta nějaká 

složka neprovozního majetku, může dojít k podhodnocení celého podniku.  V případě vyhotovení ocenění 

pro účely bankovního financování může být neprovozní majetek vnímán bankou jako další zastavitelný 

majetek, čímž se může navýšit poskytnutý úvěrový rámec. Neprovozní majetek a jeho hodnotu je důležité 

akcentovat také při prodeji podniku. Kupující obvykle o tento majetek nemá zájem, přistupuje se tedy 

k odštěpení neprovozního majetku do jiné společnosti a následně je majetek prodán či jinak využit. 

V případě, že by kupující o neprovozní majetek zájem měl, je důležité jeho hodnotu zohlednit v ceně 

prodávané společnosti. Z těchto důvodů je důležité identifikaci a ocenění neprovozního majetku věnovat 

dostatečnou pozornost. 

Vzhledem k tomu, že neprovozní majetek může být různorodý, je vhodné, aby zvolený znalecký ústav  

či znalec měl dostatečné zkušenosti zahrnující nejen oceňování podniků, ale často i movitého a nemovitého 

majetku. Znalecký ústav TPA Valuation & Advisory s.r.o. disponuje znaleckým oprávněním mimo jiné 

v oblasti oceňování podniků, movitého a nemovitého majetku. 
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Pro případně dotazy k této problematice se obraťte na Tomáše Podškubku, e-mail: tomas.podskubka@tpa-

group.cz.  

 

 

 

                                                     Tomáš Podškubka 
                                                     Senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 351 

 
                                                          E-mail: tomas.podskubka@tpa-group.cz 
 
                                                          TPA 
                                                          Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                          www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

 

4. Z dění v TPA 

4.1. Akce Do práce na kole 

Opět jsme se zapojili do celostátní 

soutěže Do práce na kole. Cílem této 

akce je motivovat co nejvíce lidí, aby 

jako dopravní prostředek po městě 

používali jízdní kolo (či jakoukoli 

bezmotorovou formu dopravy včetně 

běhu a chůze). Lidé, co přestanou 

denně jezdit autem, tak zlepší nejen 

svou kondici, náladu a možná i vztahy 

s kolegy, ale též přispějí k čistšímu 

ovzduší a bezpečnějšímu městu. Za 

TPA jsme vytvořili tým cyklistů a tým 

běžců, kteří během května zlepšovali 

svou kondici. 
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4.2. Badmintonový turnaj v Bratislavě 

Již potřetí se konal mezinárodní badmintonový turnaj skupiny 

TPA v Bratislavě. Turnaje se zúčastnili kolegové ze Slovenska, 

České republiky a Rakouska. Tento rok vyhrála česko-slovenská 

dvojice, takže jeden pohár putoval i do naší kanceláře v Praze, 

stejně jako další dvě medaile. Po badmintonovém turnaji 

následovala večeře na lodi s výhledem na Bratislavský hrad. Jako 

každý rok se turnaj vyvedl a můžeme se těšit na další ročník. 
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

 

Červen 2017  
 

9.6. spotřební daň 
– splatnost daně za duben 2017 (kromě spotřební daně z lihu) 
 

15.6. daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.6. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 
 

26.6. 

spotřební daň 

– splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

– daňové přiznání za květen 2017 

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 

(pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za květen 2017 
− kontrolní hlášení za květen 2017 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za květen 2017 

30.6. 

daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 
2017 
 

Oznámení CRS (GATCA) 
– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
 

oznámení FATCA 
– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 
S úctou 
 

 
 
 

 
 

 
Jana Skálová 
Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme 
předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto 
TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše 
informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

