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1.   Úvod 

 
 Daňová oblast každého státu patří k velmi diskutovaným tématům nejen vně státu, ale 

i v nadnárodní rovině. Pomocí daňové soustavy by měly být v jednotlivých zemích vytvářeny 

takové zdroje, které  by zabezpečily financování všech společenských potřeb, které není 

možné zajistit jinou formou než prostřednictvím státu. Prostřednictvím daňového systému 

může vláda dané země regulovat její hospodářský vývoj, ovlivňovat např. výši disponibilního 

důchodu, ekonomické chování spotřebitelů, rozhodování občanů mezi spotřebou a úsporami, 

také motivaci k pracovním výkonům. Naopak daňovou soustavu a její strukturu ovlivňují 

faktory jako je daňová politika země, geografická struktura, historický vývoj a tradice či míra 

zapojení ekonomiky do mezinárodního obchodu. S rozvojem mezinárodního obchodu se          

v Evropské unii vytvořila mimo jiné i potřeba o slaďování jednotlivých politik, mezi které 

patří i politika daňová.  

 

 Daňové výnosy představují hlavní zdroj příjmů veřejných rozpočtů ve všech úrovních 

a těmi jsou státní, municipální a úroveň vyšších stupňů územní samosprávy. Výnosy z daní 

představují pohyb finančních prostředků ze soukromého sektoru do sektoru veřejného. Také 

proto se daňová problematika stává  předmětem široké diskuse jak mezi odbornou veřejností, 

tak i veřejností laickou.   

 

 Předmětem této bakalářské práce je přiblížit základní strukturu daňového systému 

České republiky a strukturu daňového systému Velké Británie. Konkrétním objektem práce je 

rozdělení obou daňových systémů dle členění Organizace pro hospodářskou spolupráci          

a rozvoj ( dále jen OECD ), což je patrně nejvyužívanější členění pro srovnávání a hodnocení 

daňových systémů celého světa.  

 

 Cílem bakalářské práce je srovnat daňové systémy České republiky a Velké Británie. 

Hlavními metodami, použitými v práci, je metoda komparace a analýzy daňového zatížení. 

 

 Práce je strukturovaná do pěti kapitol, z nichž první je tento úvod. Následuje kapitola 

charekterizující obecně daňový systém České republiky a popisující jednotlivé specifika 

druhů daní, jež se dělí na daně důchodové, majetkové a daně ze spotřeby.  
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 Třetí část této práce je věnována britskému daňovému systému a strukturována 

obdobně jako část druhá. U každého druhu daně je nastíněn její princip fungování a popsáno, 

na který daňový subjekt je daň uvalena. Nominální hodnoty daňových prahů, popř. sazeb jsou 

uvedeny v britských librách.  

 

 Kapitola čtvrtá znározňuje konkrétní porovnání daňového zatížení pomocí metodiky 

složené daňové kvóty, pomocí podílů jednotlivých daňových příjmů na hrubém domácím 

pruduktu ( dále jen HDP ) obou srovnávaných zemí a pomocí implicitní daňové sazby.           

V závěru bakalářské práce je uvedeno shrnutí obecných zásad jednotlivých daňových systémů 

a popis konkrétních odlišností mezi nimi.  

 

 Důvodem výběru Velké Británie jako srovnávané země byl fakt, že ekonomika Velké 

Británie patří k těm nejvyspělejším. V současnosti je šestou největší ekonomikou světa a to 

jak dle nominální hodnoty HDP, tak i dle přepočtu na paritu kupní síly. Další důvodem bylo 

dlouhodobé členství Velké Británie v Evropské unii ( dále jen EU )  a také to, že Velká 

Británie podléhá společně s Českou republikou daňové harmonizaci v rámci EU.  

 

 Bakalářská práce se v rámci svého popisu opírá o vybranou odbornou literaturu, 

platnou i historicky platnou legislativu obou zemí. Při analýzách jsou data čerpána převážně  

z mezinárodních statistik předkládané Eurostatem a OECD. 
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2.   Daňový systém České republiky 

 

 V České republice ( dále jen ČR ) vešla v platnost 1.1. 1993 nová daňová soustava.1 

Tento zákon jasně stanovil strukturu daňové soustavy ČR, která odpovídá podobě daňových 

soustav vyspělých tržních ekonomik. Dělí se na daně přímé, tedy daně důchodové 

a majetkové; a daně nepřímé, tedy daně ze spotřeby zboží a služeb. Daňový systém je souhrn 

všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají.2  Kombinací různých druhů 

daní se tedy zabezpečují  požadavky, které  jsou na daňový systém kladeny. Již Adam Smith3 

položil základní požadavky na dobrý daňový systém, z nichž vychází požadavky na dnešní 

daňové systémy a těmi jsou: dostatečný výnos pro veřejné rozpočty; rovnoměrné rozložení 

daňového břemene; vhodné rozložení dopadu vlivu daně vzhledem k incideci, tedy dopadu 

daní na daňové poplatníky; uplatnění takových způsobů zdaňování, kterými by 

se minimalizovalo ekonomické rozhodování poplatníků;4 možnost uplatňování prorůstové 

fiskální politiky; levnou a jednoduchou správu; právní perfektost, tedy přesné právní 

formulace.5 Je nemožné, aby byly všechny požadavky v plné míře využity a je tedy nutné, aby 

byly stanoveny priority kladené na daňvou soustavu a podle toho požadavky upraveny. Daně 

jsou kvantitativně nejvýznamnějšímy příjmy veřejných rozpočtů, nejsou to však jedininé 

příjmy těchto rozpočtů. Vedle příjmu z daní, tvoří příjmy veřejných rozpočtů také příjmy 

nedaňové, kapitálové a dotace, které však již tvoří méně podstatný podíl na celkových 

příjmech veřejných rozpočtů.   

 

 Z ekonomického hlediska je daní peněžní plnění, které je ze zákona povinné. Jeho 

výše je zákonem stanovená a je platbou neekvivalentní, nenávratnou pravidelně se opakující 

a zpravidla neúčelouvou. Z výnosu daní se financují především veřejně poskytované statky,       

u nichž je velice obtížné zabránit komukoli statek využívat, proto musí být platba daně 

povinná.  Není možné stanovit a sledovat jakým kontkétním podílem se daňový subjekt podílí 

na příjmech veřejných rozpočtů a  tudíž není možné stanovit jakým dílem se bude účastnit     

na spotřebě veřejných výdajů, proto je daň platbou neekvivalentní. Zaplacením daně nevzniká 

                                                 
1 Zákonem č.212/1992 Sb., o soustavě daní 
2 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010 ( s. 43 ) 
3 Adam Smith ( 1723 – 1790 ), skotský filosof a ekonom, je považován na otce moderní ekonomie. 
4 s vyjímkou např. spotřební daně 
5 TOMÁNEK, P. Veřejné finance A. 2008 (  s. 29 ) 
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subjektu žádný konkrétní nárok na službu či jiný veřejný statek a zároveň se jedná o platbu 

neúvěrovou, proto je daň platbou nenávratnou.  V neposlední řadě žádný subjekt obecně neví 

( až na vyjímky) co bude z takto přijatých peněžních plnění financováno, proto je platba daně 

platbou neúčelovou. 

 

 Daně jsou mimo jiné nástrojem hospodářské politiky státu a mezi nejdůležitější funkce 

daní patří funkce fiskální, alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační. Fiskální funcí 

se rozumí schopnost naplnit veřejný rozpočet. Příkladem alokační funkce může být snaha 

státu alokovat prostředky tam, kde je považuje za účelné v podobě daňových úspor 

poplatníků6 nebo naopak znevýhodňovat spotřebu či výrobu určitých statků, jako jsou třeba 

cigarety. Stimulační fukncí daně mohou plnit např. tzv. daňové prázdnininy, tedy neplacení 

nebo snížení daně pro subjekty, které investují do nových technologíí, tvorby nových 

pracovních míst atd. V podmínkách ČR se, ale již moc nelze opírat o stabilizační fukci daní, 

která by měla zajišťovat zpomalování procesu, při kterém dochází k přehřátí ekonomiky, 

odčerpáváním finančních prostředků pomocí zvýšených nároků na daně a tvořit tak rezervu 

pro období stagnace ekonomiky, kdy je naopak prostřednictví úlev na dani může do systému 

vracet.7 

 

2.1. Důchodové daně 

 

 Důchodové daně nebo-li daně z příjmů jsou daněmi adresnými a řadí se zde daň 

z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. U obou subjektů se v ČR uplatňuje 

proporciální, tedy jednotná sazba daně. 

 

 2.1.1. Daň z příjmů právnických osob 

  

 Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby založené               

za účelem podnikání a právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a jsou 

zároveň daňovými rezidenty. Daňovými rezidenty jsou poplatníci, kteří mají na území ČR své 

sídlo nebo sídlo svého vedení. Předmětem daně jsou pro tyto subjekty jak příjmy plynoucí 

                                                 
6 např. odečitatelná položka ze základu daně za naspořené finanční prostředky do Penzijního fondu a teda  
  snaha o zajištění příjmů ve stáří. 
7 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 10-12 )   
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z činnosti vykonávané na území ČR, tak příjmy plynoucí z činnosti v zahraničí. Daňoví 

nerezidenti mají daňovou povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR.  

 

 U právnických osob zřízených za účelem podnikání ( např. akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, družtva ) jsou předmětem daně z příjmů příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s majetkem. Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů těchto osob 

jsou úzce vymezeny  zákonem č. 586/ 1992 Sb. o daních z příjmů § 18 odstavec 2. Jde např.  

o příjmy získané zděděním či darování nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, 

avšak příjmy vyplývající z užívání těchto věcí již předmětem daně jsou. Od daně jsou zcela 

osvobozeny specifické příjmy vymezené taxativně, např. příjmy z provozování přesně 

definovaných ekologických zařízení, a to v roce pořízení a po dobu následujících pěti let. 

Základ daně se pro výpočet daně z příjmů odvozuje od výsledku hospodaření, který je očištěn 

od vlivu Mezinárodních účetních standardů a výrazně se upravuje o položky upravující 

hospodářský výsledek. Za výsledek hospodaření považujeme rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Základ daně je pak dále upravován pomocí odečitatelných položek od základu daně. 

 

 Poplatníci, kteří nejsou založení za účelem dosažení zisku ( např.  obecně prospěšné 

společnosti, veřejné vysoké školy, odborové organizace, zájmová sdružení právnických osob,  

nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, obce, kraje, politické strany               

a politická hnutí atd. ) jsou předmětem daně  příjmy plynoucí zejména z vedlejších aktivit       

a vždy jsou předmětem daně příjmy z reklam, z členských příspěvků a nájemného.  Naopak 

předmětem daně obecně nejsou příjmy vyplývající z poslání těchto společností, pokud jsou 

náklady na tuto činnost vyšší než z ní plynoucí příjmy; dotace z veřejných rozpočtů                 

a z rozpočtů státních či jiných fondů; z úroků z vkladů na běžném účtu. Osvobozené příjmy 

tvoří celá řada předmětů, věcí a činností specifikovaných  dle typu organizace, např. výnosy 

z kostelních sbírek registrovaných církví; členské příspěvky zájmových sdružení 

s nepovinným členstvím; pronájem nemovitostí nadačního fondu, jež jsou součástí jejího 

jmění atd.8 

 

 Zdaňovacím obdobím je většinou kalendářní či hospodářský rok, jenž trvá 12 

kalendářních měsíců. Vyjímku tvoří např. období, kdy společnost vstupuje do likvidace nebo 

                                                 
8 Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů 
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se statutární orgány dohodnou na fúzi či rozdělení společnosti. K tomu datu je společnost 

povinna ukončit současné zdaňovací odbobí a začít období nové. Sazba daně z příjmů 

právnických osob činila pro rok 2010 19% a základ daně se při výpočtu zaokrouhluje na celé 

tisícikoruny dolů.  Pro samostatný základ daně, který tvoří příjmy z dividend, podíly na zisku, 

vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku je sazba daně 15 %. Vyjímku tvoří 

právnické osoby kterými jsou investiční fondy, podílové fondy a penzijní fondy, které 

podléhají sazbě daně 5%. 

 

         Položky upravující výsledek hospodaření  

 

 Tyto položky jsou rozděleny na ty, o které je nutné hospodářský výsledek zvýšit             

a naopak ty, o které se musí výsledek hospodaření snížit. Položkami, které výsledek 

hospodaření snižují jsou nedaňové a osvobozené příjmy; příjmy nezahrnované do základu 

daně, včetně těch, které tvoří samostaný základ daně ( např. příjmy, u kterých je daň vybíraná 

prostřednictvím plátců, kteří příjem vyplácejí); rezervy a opravné položky daňově neuznatené.  

 

 Hospodářský výsledek před zdaněním je nutné zvýšit o částky, které nejsou daňově 

uznatelnými náklady a o částky, které  jsou daňově uzanatelnými náklady až po zaplacení.9    

Za tyto náklady se považují finanční přostředky, které byly vynaloženy na udržení a zajištění 

zdanitelných příjmů ve stanovené výši,  prostředky prokazatelně vynaložené a nezahrnuté 

v nákladech ( výdajích ) již v minulých zdaňovacích obdobích. Mezi tyto náklady např. patří: 

 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku - Hmotným  majetkem  se  rozumí movité  

věci se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok; budovy 

a stavby; specificky definované pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než 3 roky; dospělá 

zvířata  a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je opět vyšší než 40 000 Kč. U nehmotného 

majetku jsou předmětem odpisů zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva atd. Jelikož vstupní cena takto pořízeného majetku je většinou 

vysoká a jednorázová a zároveň doba po kterou ji společnosti či podnikatelé využívaji delší 

než jedno zdaňovací období, je nutné ji rozdělit do více zdaňovacích období, tak aby 

neovliňovaly hospodářský výsledek roku, ve kterém byly pořízeny. Daňový subjekt může 

majetek odepisovat pomocí zrychleného, rovnoměrného nebo mimořádného odepisování. 

                                                 
9 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 86 ) 
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Způsob si daňový subjekt volí dobrovolně, ale je nutné jej dodržet po celou dobu 

odepisování.10  

 

Rezervy – Rezervou se rozumí účetní položka, která je určená ke krytí budoucích vý- 

dajů nebo závazků a daňový subjekt ji ukládá na bankovní účet k tomu vytvořený. Zákon       

č. 593/ 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, vymezuje oblasti, pro které 

může společnost či podnikatel rezervy tvořit. Jednou z oblastí je tvorba rezervy na opravu 

hmotného majetku, která je daňově účinná v tom účetním období , ve kterém byla vytvořena   

a snižuje tak základ daně, tedy ovlivňuje výsledek hospodaření daného účetního roku. 

Zákonem o rezervách je také stanovená maximální doba, po kterou je rezervu možné tvořit     

a tato doba se odvíjí od odpisové skupiny, ve které je majetek zařazen. Oprava majetku musí 

být započata nejpozději v následujcím roce, ve kterém bylo čerpání plánováno.11 

 

  
 Odečitatelné položky od základu daně 

 

 Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu vzniklou hospodařením společnosti či 

podnikatele, v minulých zdaňovacích obdobích a to nejpozději do 5 let v bezprostředně 

následujících letech. Dále lze od základu daně odečíst 100 % nákladů vynaložených              

na realizaci projektů výzkumu a vývoje, jejiž obsah je přesně definovám v zákoně o dani 

z příjmu.  

  

 Po uplatnění výše uvedených odečitatelných položek, kterých může využít jak 

právnická, tak fyzická osoba je možné u právických osob využít dalších odpočtů a to: 

 

 Hodnotu darů poskytnutých zákonem definovaným subjektům, a to do max. výše 5 % 

základu daně ( dále jen ZD ) a dary poskytnuté veřejným vysokým školám a veřejným 

výzkumným institucím až do výše 10 % ZD. Minimální hodnota daru však musí činit 

2 000 Kč.  

 Poplatnící, kteří nejsou založení za účelem tvoření zisku ( vyjma veřejných vysokých 

škol a veřejných výzkumných institucí ) mohou dále snížit ZD o 30 % , max. však o 1 

mil. Kč.  V případě, že 30 % ZD je nižší než 300 tis. Kč, si mohou tyto subjekty snížit 

                                                 
10 např. daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti, povinné odvody sociálního pojištění atd. 
11 Zákon č. 593/ 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
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ZD o 300 tis. Kč. Podmínkou je využití ušetřených prostředků v podobě daňové 

povinnosti      na krytí nákladů ( výdajů ) vzniklých z činností pro které byly založeny     

a to nejpozději  do 3 následujících zdaňovacích období.  

 Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce si mohou ZD snížit o 30 % max. však 

do výše 3 mil. Kč. Pokud snížení 30 % činí méně než 1 mil. Kč, mohou snížit ZD o 1 mil. 

Kč. Podmínkou je však využití takto ušetřených prostředků na vzdělání, výzkum, vývoj 

či uměleckou činnost. 

 

2.1.2. Daň z příjmů fyzických osob  

  

 Tato daň z příjmů je osobní důchodovou daní jejíž poplatníky jsou fyzické osoby, 

které mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Obvyklým pobytem se 

rozumí, že poplatníci stráví na území ČR alespoň 183 dní kalendářního roku.  Dani z přjmů 

tak podléhají jak příjmy plynoucí z území ČR, tak ze zahraničí. Daňoví nerezidenti, 

zahraniční studenti a osoby, které se území ČR pouze léčí mají daňovou povinnost na příjmy 

plynoucí z území ČR.12 

 

 Předmětem daně z příjmů tvořící dílčí a samostatné základy daně jsou příjmy              

ze závislé činnosti a funkčních požitků; z podnikání; z kapitálového majetku; z pronájmu        

a tzv. ostatní příjmy. Předmětem daně naopak nejsou např. příjmy z úvěru a půjček; 

z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů; z vypomáhání s domácími prácemi 

v zahraničí atd.  Od daně jsou osobozeny příjmy uvedené v § 4 zákona o dani z příjmů a je 

jich celá řada. Např. příjmy plynoucí z prodeje domu či bytu, pokud v něm měl polatník 

bydliště nejméně 2 roky; z prodeje movitých věcí; z prodeje automobilu, letadel, lodí 

přesahuje –li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok; náhrada škody na majetku, zdraví či 

důchodu; starobní či invalidní důchod do výše 36 násobku minimální mzdy; dávky sociální 

péče; stipendia; příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne - li doba mezi nabytím a prodejem 

6 měsíců atd. 

 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Sazba daně z příjmů fyzických osob činila       

za rok 2010 15 %. Základ daně pro výpočet daňové povinnosti obecně tvoří součet dílčích 

základů uvedených výše. Od základu daně lze odečíst položky, které jsou zákonem 

                                                 
12 Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů 
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definované společně pro fyzické i právnické osoby.13  Specifické položky odečitatelné          

od základu daně jsou pro fyzické osoby např.:  

 

 Hodnota darů v maximální výši 2 % základu daně, avšak alespoň 1 tis. Kč a případě 

poskytnutých darů na odstranění živelných pohrom až do výše 10 % základu daně. 

 Zaplacené úroky z úvěrů poskytnutých na financování bytových potřeb. 

 Pojistné na soukromé životní pojistění a příspěvky na penzijní připojištění v max. výši 12 

tis. Kč na každý finanční proprodukt. 

 Členské příspěvky odborové organizaci do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. však     

3 tis. Kč.  

 

 Takto upravený základ daně slouží pro výpočet daňové povinnosti, která se však ještě 

upravuje o slevy na dani. Přehled těchto slev, které má každý poplatník při splnění 

stanovených podmínek právo uplatnit. je uveden v příloze č. 3. Po odečtení slevy na dani se 

získá skutečná daňová povinnost.   

 

  

 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 

 Příjmy podléhající dani ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou mzdy a náhrady 

mzdy v soukromém i veřejném sektoru, tedy veškeré peněžní i nepeněžní příjmy                    

od zaměstnavatele. Osvobozeny od daně jsou  např. příjmy jako náhrada cestovních výdajů   

do výše stanovené vyhláškami ministerstva financí14, vydávanými každoročně v návaznosti 

k zákoníku práce; zaměstnavatelem poskytnuté ochranné pracovní prostředky; náhrady         

za opotřebení vlastního nářadí; nepeněžní plnění poskytované z fondu kulturních a sociální 

potřeb do výše 20 tis. Kč ročně na jednoho zaměstnance a kalendářní rok; příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištní do výše 24 tis. Kč            

za kalendářní rok atd.15 Za základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků se použije 

součet hrubé mzdy zaměstnance a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem. Je zřejmé, že v tomto případě se tedy o proporciální daň nejedná, sazba 

daně je sice 15 %, ale základem daně není pouze hrubý příjem zaměstnance, ale také sociální 

                                                 
13 blíže viz. subkapitola 2.1.1.2.  
14 pro rok 2010 - Vyhláška č. 462/2009 Sb. a Vyhláška č. 459/2009 Sb. 
15 více Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů,  § 6 odst 7 
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odvody zaměstnavatele, které jsou již svým způsobem samotnou daní. Od vypočtené daně 

jsou pak odečteny slevy na dani. 

 

 
 Příjmy z podnikání a jiné samostané výdělečné činosti 

 

 Mezi příjmy z podnikání se dle zákona o dani z přjmů řadí příjmy ze zemědělské 

výroby, lesního a vodního hospodářsktví; příjmy ze živností, provozující se dle zákona           

č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání; příjmy z jiného podnikání dle zvláštních 

předpisů; podíly na zisku společníků v.o.s. a komplementářů komanditních společností; 

příjmy z užití či poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví                 

a autorských práv; příjmy z výkonu nezávislého povolání. Tyto fyzické osoby se mohou       

při výpočtu dílčího základu  daně svobodně rozhodnout zda uplatní výdaje prokazatelně 

vynaložené a v jejich skutečné výši nebo zda si uplatní jako výdaje procentuální poměr 

celkových příjmů. Výše pak závisí  na druhu činnost, kterou poplatník vykonává. Osoby 

mající příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a osoby vykonávající 

řemeslnou živnost si mohou jako výdaje uplatnit 80 % příjmů; 60 % pak poplatníci 

vykonávající jinou než řemeslnou živnost; 40 % osoby mající příjmy z podnikání                  

dle zvláštních právních předpisů, autoských a jiných práv a z výkonu nezávislého povolání. 

Vyjímku tvoří podíl na základu daně z v.o.s. a komanditní společnosti, na který nelze výdaje 

procetem využít. Samostatný základ daně tvoří u osob samostaně výdělečně činných honorář 

za příspěvky do novin a jiných médií, za předpokladu, že jeho celková platba od jednoho 

subjektu nepřesáhne 7 tis. Kč za jeden měsíc. 

 

 Příjmy z kapitálového majetku 
 

 Převážná většina příjmů z kapitálového majetku tvoří příjmy plynoucí z držby 

takovéhoto majetku. Mezi tyto příjmy fyzických osob řadíme: úroky z vkladů na běžných       

a spořících účtech; podíly na zisku z majetkových podílů společností, které jsou právnickými 

osobami a cenných papírů atd. Většina těchto příjmů tvoří samostaný základ daně a jsou 

zdaněny tzv. u zdroje, tzn. že subjekt, který peněžní prostředky vyplácí je také plátcem daně. 

Příkladem může být úrok z úspor na běžném účtu fyzické osoby. Existují však kapitálové 

příjmy podnikajících subjektů, které tvoří dílčí základ daně. Příkladem může být kapitálový 
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zisk podnikatele, který je sice zdaněn 15-ti % u zdroje, ale zbývající část je považovaná 

daňově činný příjem. 

 

 Příjmy z pronájmu 
 

 Příjmem z pronájmu se rozumí příjem, který není příležitostný a plyne z pronájmu 

nemovitosti, bytu nebo jeho části, nebytových prostor a movitých věcí, jejichž vlastníkem je 

fyzická osoba a tento majetek není součástí obchodního majetku.  Příjmem se v tomto případě 

také zohledňuje i příjem nepeněžní např. formou opravy pronajímané nemovitosti 

nájemníkem. Dílčím základem daně jsou příjmy snížené o skutečně vynaložené výdaje nebo 

výdaje uplaňované paušálem a to ve výši 30 % z příjmů.16 

 

 Ostatní příjmy 
  

 Mezi ostatní příjmy se započítávají všechny příjmy, které jsou příležitostně získávány: 

např. pronájmem movitých věcí; zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem; 

zděděním autorských a jiných práv a činností, které nejsou považovány za podnikání a nejsou 

definovány jako samostatná výdělečná činnost.17 Dílčím základem daně se stává příjem 

sníženy pouze o náklady prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jde-li však o příjem 

získaný zemědělskou činností, může poplatník využít výdaje stanovené částkou 80 % z takto 

dosažených příjmů. Pokud fyzická osoba nezíská touto činností celkového příjmu alespoň 20 

tis. za rok, je tento příjem od daně osvobozen.  

 

2.1.3.   Pojistné na sociální pojištění  

 

 I když pojistné na sociální pojištění nemá ve svém názvu slovo daň, svou podstatou      

a chováním daní je. Výnos pojistného plyne do státního rozpočtu a je také největším veřejným 

příjmem. Sociální pojistné vykazuje znaky účelovosti a zásluhovosti, např. výnos 

důchodového pojištění je přerozdělován na starobní a invalidní důchody. Pojistné na sociální 

pojištění je povinným odvodem, který odvádějí zaměstnanci ze svých hrubých příjmů ve výši 

6,5 % a zároveň zaměstnavatel ve výši 25 % ze stejného základu. Pojistné zaměstnavatele se 

dělí na příspěvek na státní poliku zaměstnanosti ( 1,2 % ), důchodové pojištění ( 21,5 % )        

                                                 
16 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 147 - 153 ) 
17 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 155 ) 



12 
 

a nemocenské pojištění ( 2,3 % ).  U poplatníků, kteří jsou osobami samostatně výdělečně 

činnými činí pojistné 29,2 % z vyměřovacího základu18 na důchodové pojištění. Pro účast     

na nemocenském pojištění se mohou podnikatelé dobrovolně rozhodnout, sazba činí 2,3 % 

vyměřovacího základu.19  

 

2.2. Majetkové daně 

 
 
 Majetkové daně patří mezi nejstarší typy daní v historii českého práva. Výnosy těchto 

daní jsou pro veřejné rozpočty stálé, ale ne příliš významné a proto jsou daněmi, které daňový 

systém spíše dotvářejí než přímo tvoří. Způsob výběru daní je poměrně jednoduchý a  daňové 

úniky z těchto daní nejsou markantní, jelikož majetek jako předmět daně většinou nelze 

zatajit. Majetkové daně můžeme v daňovém systému ČR rozdělit do dvou skupin na daně 

z nemovitosti a daně z převodu. Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb.         

a tento zákon rozlišuje dva předměty daně. Za první je jako předmět daně považovaná 

nemovitost jako taková a za druhý pozemek. Daň z převodu řeší zákon č. 357/ 1992 Sb.,        

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

 

 2.2.1. Daň z nemovitostí 

 

 Poplatníkem této daně je obecně vlastník stavby, bytu, nebytového prostoru či 

pozemku, které se  nacházejí na území ČR. Celý výnos daně z nemovitosti je příjmem 

rozpočtu obcí, na jejichž území se předmět daně nachází. Svým způsobem je obec                    

i spolutvůrce daně, jelikož je v její kompetenci sazby daně dle jasně definovaných pravidel 

upravovat či jednotlivé poplatníky daně povinnosti platit daň úplně zprostit.  Předmětem daně 

jsou stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas; byty které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí;  pozemky vedené v katastru nemovitostí. Naopak předmětem daně nejsou 

pozemky a stavby určené k veřejně prospěšnému využití, k ochraně životního prostředí, 

s omezenou možností využití, jako jsou např. stavby přehrad a vodních řádů či pozemky 

určené pro ochranu státu.20 Od daně jsou zcela  osvobozeny stavby a pozemky:  ve vlastnictví 

                                                 
18 Vyměřovaci základ je částka, kterou si fyzická osoba sama zvolí, ne však némě než 50 % daňového základu. 
19 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
20 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 316 – 317  ) 
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státu; ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí; spravované 

Pozemkovým fondem ČR atd.21 Sazby daně z pozemků jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů              

a trvalých travních porostů je násobek skutečné výměry pozemků s průměrnou cenou půdy      

na 1 m2 stanovenou vyhláškou.22 U pozemků hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým 

chovem se za základ daně stanoví buď součin skutečné výměry pozemků v m2  a částky 3,80 

Kč nebo cena dle cenových předpisů platná k 1.1. zdaňovacího období. V ostatních případech 

se pro stanovení základu daně využije skutečná výměra  pozemku v m2 . Pro určení základu 

daně se u staveb využije výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 , u bytů a nebytového 

prostoru se využije výměra podlahové plochy v m2  vynásobená koeficientem 1,2. Sazby daně 

se dělí dle druhu pozemku, stavby a účelu pro které jsou využívány. 

 

 2.2.2.  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

 

 Tyto daně jsou jednorázovými majetkovými daněmi a jejich konstrukce je velice 

podobná. Pro účely daně dědické jsou základem daně věci nemovité, byty a nebytové prostory 

a věci movité; u daně darovací je to cena bezúplatně nabytého majetku oceněného                  

dle zvláštního předpisu;23 u daně z převodu nemovitostí pak cena zjištěná či cena sjednaná,     

a to ta, která je vyšší. Poplatníkem daně je nabyvatel ( dědic ) majetku nebo práv, u převodu 

nemovitostí pak prodejce či nabyvatel.24 Poplatníci daně dědické a darovací jsou rozděleni    

do tří skupin podle příbuzenského vztahu k původními vlastníkovi a dle těchto skupin se 

vychází při výpočtu daňové povinnosti. Sazby daně darovací a daně dědické jsou uvedeny 

v příloze č. 1.  

 

2.3.   Daně ze spotřeby 

 

 Jak již z názvu vyplývá daněmi ze spotřeby jsou ty, které jsou ukládány na spotřebu 

zboží a služeb a jsou již v jejich cenách zahrnuty. Jde tedy o daně nepřímé, které odvádí 

                                                 
21 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 4 a § 9  
22 Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměnými cenami  
    zemědělských pozemků. 
23 Zákon č. 151/1977 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 
24 Při nabytí nemovisti v dražbě, výkonem rozhodnutí, vyvlastnění nebo v insolvenčním řízení je plátcem daně  
    nabyvatel. V ostatních případech je nabytel ručitelem. 
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prodejce či obchodník, avšak skutečným poplatníkem je uživatel zboží a služeb. Daně            

ze spotřeby můžeme rozlišit na daně univerzální, které se týkají všeho zboží a služeb, jako je 

daň z přidané hodnoty a selektivní daně, které se týkají pouze vybraných druhů zboží, jako 

jsou akcízy, silniční daň či energetické daně. Daně ze spotřeby jsou předvídatelným, 

stabilním, a velmi významným přjmem veřejných rozpočtů. 

 

 2.3.1.   Daň z přidané hodnoty 

 

 „Základní myšlenka fungování daně z přidané hodnoty je jednoduchá. Daň je vybírána 

při každém stupni zpracování, avšak nikoli z celého obratu, ale pouze z toho, co bylo 

k hodnotě statku na daném stupni přidáno. Zdaňuje se tedy jen přidaná hodnota.“25 Jelikož by 

bylo velmi náročné zjistit přidané hodnoty jednotlivých stupňů, tvoří tedy základ daně celá 

produkce daňového subjektu, povinného k dani. Naproti tomu je mu však umožněno 

požadovat zpět daň, kterou zaplatil v cenách svých nákupů. Registrovat se u příslušného 

Finančního úřadu jako plátce daně je povinná fyzická nebo právnická osoba ekonomicky 

činná, jejíž obrat přesáhne částku 1 mil. Kč za 12 bezprostředně  předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Plátcem daně se daňový subjekt může stát také z vlastní vůle.  

Pro daň z přidané hodnoty existuje celá řada specifických situací zdaňování a naopak 

možností daň si zpět nárokovat. Pravidla jasně definuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí přepisy. Od daně jsou 

zcela  osvobozeny např. služby poštovní, finanční, pojišťovací, zdravotnické, převod jiných 

než stavebních pozemků atd., avšak celá problematika osbození od daně je podstatně 

složitější.26 Daň z přidané hodnoty je povinná pro všehny členské státy Evropské unie a její 

harmonizace postoupila velmi daleko. Snaha harmonizace se projevuje kromě jiného                

i v určení výše sazby daně. V ČR jsou nové sazby daně stanovené od 1.1.2010, a to tzv. 

sníženásazba na 10 % a tzv. základní sazba na 20 % k základu daně. Zboží, které podléhá 

snížené sazbě daně jsou např.  potraviny, nealkoholické nápoje, rostliny, dětské pleny, knihy 

atd. Služby se sníženou sazbou jsou např. služby ubytovací, rozvod vody, pozemní pravidelná 

hromadní doprava, vstupné na kulturní události, domácí péče o děti, nemocné a zdravotně 

postižené atd.27 

                                                 
25 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. ( s. 257  ) 
26 viz. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot, § 63 - § 70  
27 Úplný výčet zboží a služeb podléhající snížené sazbě je uveden v příloze č.1 a příloze č.2 k zákonu o dani     
    z přidané hodnoty 
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 2.3.2.   Akcízy 

 

 Akcízy známé také jako spotřební daně slouží k cílenému zatěžování spotřeby              

a prodeje vybrané skupiny výrobků, především z důvodu velkého přínosu pro státní rozpočet, 

ale také z důvodů, že spotřeba těchto výrobků negativně ovlivňujě životní prostředí a zdraví 

osob. Výrobky, které jsou zatíženy daní ze spotřeby jsou: minerální oleje, líh, pivo, víno          

a meziprodukty, tabákové výrobky. Plátcem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je 

provozovatelem daňového skladu,28 oprávněnným příjemcem nebo výrobcem těchto výrobků 

nebo osoba, které vznikla povinnost přiznat daň při dovozu zboží na území ČR. Daňová 

povinnost vzniká okamžikem vyskladnění výrobku, okamžikem výroby či dovozu výrobku. 

Při dovozu či vývozu platí princip zdanění v zemi spotřeby, tedy v zemi, kde dochází            

ke konečné spotřebě výrobků. Z důvodu vzájemného ovlivňování obchodu mezi členskými 

státy jsou v rámci Evropské unie akcízy harmonizovány. Sjednocení zdaňování akcízů je 

upraveno několika směrnicemi, kterými je stanovem okruh výrobků a jejich charakteristika, 

základy daně a způsob zdaňování a konkrétní minimální částky akcízů.29 V české legislativě 

jsou akcízy upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Základ daně               

pro výpočet daňové povinnosti tvoří množství daného výrobku a jednotková veličina se pak 

liší v návaznosti na druhu výrobku. U cigaret je také součástí výpočtu prodejní cena              

pro konečného spotřebitele.  

 

 2.3.3.   Energetické daně 

 

 Od 1.1. 2008 byla ČR povinna implementovat do národního práva směrnici Rady EU 

2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny. Stalo se tak přijetím zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů č. 261/ 2007 Sb. Cílem zavedení této daně bylo mimo jiné  snížit spotřebu fosilních 

paliv pro výrobu elektrické energie a podněcovat konečné spotřebitele k šetrnosti. Předmětem 

této jednorázové daně30 jsou: plyn ( zemní, etylen, propylen, butylen, butadien, svítiplyn, 

vodní plyn, generátorový ), pevná paliva ( černé uhlí, hnědé uhlí, koks, ostatní uhlovodíky 

sloužící k výrobě a prodeji tepla ), elektřina. Plátcem daně je většinou osoba, která plyn, 

                                                 
28 Daňovým skladem je prostorově ohraničené místo na území ČR, ve kterém se vybrané výrobky vyrábí,  
    skladují, zpracovávají, příjímají a odesílají na základě povolení k provozování udělené celním ředitelstvím. 
29 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2010. ( s.153-159 ) 
30 Daňová povinnost vzniká pouze jednou, při prodej konečnému spotřebiteli, stejně jako u akcíz. 
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pevná paliva nebo elekřinu dodává konečnému spotřebiteli. Základem daně je u plynu 

množství plynu v MWh splalného tepla; u pevných paliv množství pevných paliv v GJ 

spalného tepla v původním vzorku; u elekřiny je to pak množství v MWh. Daňová povinnost 

se vypočítá součinem základu daně a sazby daně. Sazby daně jsou uvedeny v části 45 – 47 

zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 

 2.3.4. Silniční daň 

 
 
 Dle klasifikace OECD se daň silniční řadí do skupiny daní ze spotřeby a užívání 

určitých výrobků.  Výnos z této daně je v ČR příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Předmětem silniční daně jsou vozidla registrovaná a provozovaná na území ČR a jsou 

využívaná k podnikání a od roku 2008 podléhají silniční dani také vozidla nad 3,5 tuny        

bez ohledu na to zda jsou či nejsou využívány pro podnikání. Jako základ daně se využije 

objem motoru vozidla v m3 nebo hmotnost v tunách či počet náprav. Zvýhodňovány jsou 

vozidla výrobní povahy, která slouží osobě provozující zemědělskou činnost a také vozidla 

fungující v režimu kombinované dopravy.31 Zvýhodněna je také sazba daně u nově 

registrovaných vozidel32 a to po dobu 108 měsíců. Naopak znevýhodňovány jsou vozidla 

registrované  před datem 31.12. 1989. Sazby se u osobních automobilů pohybují od 1 200 Kč 

do 4 200 Kč za rok, u nákladních automobilů, návěsů a ostatních vozidel od 1 800 Kč až       

do výše  44 100 Kč za rok.      

 

 

 

 

 
 

                                                 
31 Kombinovanou dopravou se rozumí přeprava zboží v jedné a téže jednotce, při které se využije též železniční  
    nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici či vodě přesahuje vzdálenost 100 km. 
32 Datum, kdy je vozidlo poprvé registrované jako nové a to buď v ČR nebo v zahraničí. 
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3.   Daňový systém Velké Británie 

 
 
 Velká Británie je konstituční monarchií a patří k nejvyspělejším ekonomikám světa.  

Pro daňové účely se Spojené království skládá z Velké Británie a Severního Irska, tj. Anglie, 

Walesu, Skotska a šesti okresů na severovýchodě irského ostrova. V Severním Irsku existují 

určité vyjímky ve výši daňových sazeb, zejména u místních daní. Je zde zahrnut také 

kontinentální šelf Spojeného království. Guernsey, Jersey, ostrov Man a Giblartar netvoří 

z daňového hlediska součást Spojeného království. Daňový systém VB dělí daně tradičně      

na přímé a nepřímé. Nejvýznamnějšími daňovými příjmy do veřejného rozpočtu jsou příjmy 

z důchodových daní, národního pojištění33 a daně z přidané hodnoty.34  Výběr a správu 

daňových přjmů má primárně v kompetenci úřad HM Revenue and Customs ( dále jen 

HMRC). V souvislosti s každoročním vyhlašováním státního rozpočtu jsou vyhlašovány také 

sazby na nové daňové období. 

 

3.1.   Důchodové daně 

 
 Přímé daně, mezi které řadíme i daně důchodové jsou ve Velké Británie hlavním 

zdrojem příjmů veřejných rozpočtů. Příjem důchodových daní tvoří stejně jako v ČR daň 

z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

 

 3.1.1.   Daň z příjmů právnických osob  

 
 
 Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou obchodní společnosti ( např. Public 

Limited Company, Private Limited Company, Prtnership, Limited Partnership )35 a trvale 

usídlené divize společností se sídlem mimo VB. Poplatníky jsou také asociace bez statutu 

obchodní společnosti, např. bytová družstva, pojišťovny, státní podniky, stavební spořitelny, 

veřejně prospěšné společnosti, královské společnosti, občanská sdružení. Tyto a všechny 
                                                 
33 Národním pojištění se rozumí odvod pojistného zaměstnavatele za zaměstnance a odvod pojistného osob  
    samostatně výdělečně činných. 
34 ADAM, S.; BROWNE,J. A Survey of UK tax system.[online].2009, no. 9. [ cit. 4.5.2011].Dostupné na             
     internetu: http://www.ifs.org.uk/bns/bn09.pdf 
35 Public Limited Company -  Akciová společnost, Private Limited Company – Společnost s ručením omezeným,  
    Prtnership – obdoba Veřejné obchodní společnosti , Limited Partnership – obdoba Komanditní společnosti. 
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ostatní společnosti a asociace jsou považovány za daňové rezidenty, pokud se na území VB 

nachází sídlo společnosti nebo je VB místem vedení a kontroly firmy. Rozhodujícím faktorem 

je při posouzení místo, kde se rozhoduje o politice společnosti. Předmětem daně jsou           

pro daňové rezidenty celosvětové zisky, definované jako příjmy a kapitálové výnosy.           

Pro daňové nerezidenty pak příjmy plynoucí z území Spojeného království.  

 

 Pro společnosti primárně nezaložené za účelem podnikáni ( např. charity, nadace ) 

platí pravidlo, že příjmy které jsou získávány za účelem plnění poslání společnosti jsou         

od daně z příjmů osvobozeny. Naopak příjmy plynoucí z vedlejší činnosti podléhájí dani 

stejně jako příjmy obchodních společností.36 Existuje vyjímka, která stanovuje osvobození      

od daně z příjmů plynoucích z vedlejší činnosti a to: pokud je celkový obrat společnosti do 20 

tis. GBP je osvobozen příjem z vedlejší činnosti do výše 5 tis. GBP; pokud má společnost 

celkový obrat 20 tis. – 200 tis. GBP je osvobozen příjem z vedlejší činnosti do výše 25 %  

celkového obratu; pokud je obrat vyšší než 200 tis. GBP jsou příjmy z vedlejší činnosti 

osvobozeny do výše 50 tis. GBP. Pokud jsou příjmy z vedlejší činnosti vyšší než stanovují 

limity pro osvobození podlehají dani z příjmu v celkové výši, tedy ne pouze příjmy              

nad stanoveným limitem.37 

 

 Zdaňovacím obdobím je pro většinu společností 12 měsíců trvající finanční rok, který 

začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku. Společnosti platí 

vyměřenou daň dle základu vzniklého v daném roce. Pro tzv. malé společnosti se zisky do 1,5 

mil. GBP je daň splatná do devíti měsíců po skončení zdaňovacího období. Pro tzv. velké 

společnosti se ziskem vyšším než 1,5 mil. GBP je daň splatná ve čtyřech splátkách ke 14. dni 

sedmého, desátého, třináctého a šestnáctého měsíce od počátku účetního období. Jiná pravidla 

platí pro společnosti jejichž daňové období trvalo méně než 12 mesíců. Vyjímky při placení 

zálohy na daň ve splátkách mají společnosti za těchto podmínek:  

 

 Má-li velká společnost jednu či více aktivních přidružených společností38, snižuje se 

prahová hodnota na částku vypočtenou jako podíl 1,5 mil. GBP a počet přidružených 

aktivních společností plus jedna.   

                                                 
36

BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.). European Tax Handbook 2010 ( PO kap. 1.2. ) 
37 Corporation Tax.[online].[cit.28.4.2011].Dostupné na internetu: http://www.hmrc.gov.uk/ct/ 
38 Přidruženou společností je ta společnost ( dle definice HMRC ) , která je spojena s jinou společností nebo  je  
    pod kontrolou jiné společnosti. Ovládání ve společnosti je obvykle dáno velikostí vlastního kapitálu nebo po-     
    měrem hlasovacích práv.  Společnost může být přidruženou společností  bez ohledu na to, kde je rezidentem. 
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 Pokud zisk společnosti nepřesáhl hodnotu 1,5 mil. GBP  v minulém daňovém období. 

 Pokud je daňová povinnost společnosti nižší než 10 tis. GBP. 

 

 Sazba daně z příjmů právnický osob pro daňové období 2010/ 2011 činí 28 %, 

v období 2011/ 2012 ( tedy od 1.4.2011 do 31.3.2012 ) sazba 26 % Tato sazba daně                

se vztahuje na všechny investiční holdingové společnosti s omezeným počtem vlastníků          

a na ostatní společnosti se zdanitelným ziskem nad 1,5 mil. GBP.  Pro tzv. malé společnosti     

se zdanitelným ziskem do 300 tis. GBP platí v období 2010/ 2011 sazba 21 % a v období 

2011/ 2012 sazba 20 %.  Pro zisky v intervalu od 300 tis. – 1,5 mil. GBP platí pro období 

2010/2011 daňová sazba 29,75 %. Zvlášní sazba daně je uvalena na zisky podílových fondů    

a investičních společností a to ve výši 20 %. 39  

 

 Zvláštní daňové povinnosti se vztahují také na těžební společnosti působící v britských 

teritoriálních vodách a jedná se především o společnosti těžící ropu a zemní plyn. Obvykle        

se    při  zjišťování základu daně postupuje shodně jako u obchodních společností, rozdíl je 

však v daňové sazbě a pravidlech pro uplatňování daňových ztrát. Podle zvláštních tzv. ring 

fencing pravidel lze těžbu ropy a plynu považovat za samostatný obor podnikání a odědlit ji 

tak od ostatnách aktivit společnosti. Cílem je zamezit tomu, aby byl příjem z těžby ropy          

a plynu zaúčtován oproti ztrátám z jiných aktivit společnosti. Daň z ropných příjmů činí 

obecně 50 %.   

 
 
            Odečitatelné položky od základu daně      
 
 

 Odpisy investičního majetku - Investiční výdaje na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku nejsou obecně uznatelným daňovým výdajem. Uplatnění 

nákladů na pořízení ivestičního majetku se ve VB uskutečňuje prostřednictvím tzv. 

kapitálových příspěvků, kterými se snižuje zdanitelný zisk v průběhu budoucích zdaňovacích 

období. Pro kapitálové výdaje na pořízení např.  komerčních a obytných budov, pozemků či 

ochranných známek a goodwillu není možné příspěvky žádat. Takto vynaložené prostředky 

jsou tedy daňově neuznatelným výdajem. Naopak o příspěvky, tedy spíše uznání nákladů 

vynaložených finančních prostředků lze žádat např. při pořízení strojů a zařízení, hotelů, 

průmyslových staveb, obchodních budov v průmyslových zónách, zemědělských staveb, 

                                                 
39Corporation Tax rates.[online].[cit.28.4.2011].Dostupné na internetu: http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm 
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výzkumu a vývoji, patentů, těžbě nerostných surovin atd. Tyto kapitálové povolenky mohou 

využít jak právnické osoby, tak i fyzické osoby. Investiční majetek je rozdělen do několika 

skupin. Na stroje a zařízení lze požádat o povolenku do výše 20 % pořizovací ceny ročně. 

Pořizovací cenu investičního majeteku do 50 tis. GBP lze uplatnit jako odečitatelnou položku 

jednorázově v prvním roce.40 

 

 Výdaje na výzkum a vývoj – Společnosti ve VB mají možnost snížit svůj daňový 

základ o výdaje vynaložené na výzkum a navíc využít možnosti dalších daňových úlev. Velké 

společnosti41 mohou uplatnit odečitatelnou položku od základu daně  až do výše 130 %, tzn. 

že za každých účelově vynaložených 100 GBP si může společnost uplatnit dalších 30 GBP       

do výdajů ve stávajícím či budoucím účetním období. Podmínkou je minimální investice       

ve výši 10 tis. GBP za rok. Pro malé a střední společnosti je výše úlevy stanovena na 175 % 

účelně vynaložených výdajů. Podmínkou pro přiznání odečitatelné položky je objektivní 

posouzení HMRC, zda je společnost dostatečně prosperující a nemůže tak být této možnosti 

viditelně zneužito. Od 1.4.2011 došlo ke zvýšení úlevy ze 175 % na 200 % u malých               

a středních podnikatelů. Za relevantní náklady se považují ty, ketré jsou vynaloženy na 

výzkum a vývoj související s oblastí, ve které společnost podniká nebo hodlá podnikat. 

Uznatelné jsou náklady, které mohou vést k usnadnění či rozšíření obchodu či lékařského 

výzkumu, který má vztah k blahobytu zaměstanců, např. výzkum v oblasti nemocí 

z povolání.42 

  

 Dary – Společnosti ve VB mohou uplatnit jako odečitatelnou položku ze základu daně 

hodnotu daru poskytnutou charitě. Dar může mít podobu finančních prostředků, pozemků, 

budov, akcií nebo cenných papírů dle přesně specifikovaných podmínek.  

 

 Ztráta – Daňovou ztrátu může poplatník odečíst od základu daně v celé své výši a to 

jeden rok zpětně a neomezeně v následujícíh účetních období. Zvláštní opatření platí            

pro ztráty vzniklé a zaúčtované v období  od 24.11.2008 do 23.11.2010. Tyto daňové ztráty  

z podnikatelské činnosti může poplatník uplatnit do výše 50 tis. GBP v každém účetním 

                                                 
40 Capital allowances. [online].[cit.28.4.2011].Dostupní na internetu: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/  
     action/ layer?r.l1=1073858808&r.l2=1083661495&r.l3=1083661654&r.l4=1083635600&topicId =1086445219 
41 Za velkou společnost se pro tyto účely považují firmy s obratem přesahujícím 100 mil. GBP či celkovou výší  
    aktiv přes 86 mil. GBP a více než 500 zaměstnanců . 
42 Research and Development Relief for Corporation Tax. [online].[cit.28.4.2011]. Dostupné na internetu:  
    http://www.hmrc.gov.uk/ct/forms-rates/claims/randd.htm 
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období a to až tři roky zpětně.43 Obecně platí, že jakékoli ztráty vzniklé z jiné něž obchodní 

činnosti ( např. kapitálové ztráty ) nelze zaúčtovat oproti obchodním ziskům. Tyto ztráty lze 

pouze přesunout do budoucích účetních období a zaúčtovat oproti stejné třídě příjmů. 

V britské legislativě existují omezení pro přesouvání ztrát do minulých či budoucích období 

pro situace, kdy došlo k podstatným změnám ve vlastické struktuře společnosti. Tato omezení 

nabývají účinnosti pouze tehdy, dojde-li k zásadní změně v povaze podnikání nebo je-li 

rozsah podnikatelských aktivit před změnou vlastnické struktury zanedbatelný a následně 

dojde k oživení podnikání.44  

 

 

3.1.2.   Daň z příjmů fyzických osob  

 

 

 Dani z příjmu fyzických osob podléhají příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání 

osob samostatně výdělečně činných a příjmy z kapitálových investic.  Daň z příjmů je také 

uvalena na příjmy z trustů.45 Trust je forma podnikání, při které je spravován svěřený majetek 

zakladatele trustu. Správcem je pak většinou právnická osoba, řídící se smlouvou mezi 

zakladatelem a správcem trustu. Zakladatel již nevystupuje jako vlastník majetku, ale může 

libovolně určit osobu, které budou plynout příjmy z najetku do trustu vložené.46 Daň je 

uvalena na celosvětové příjmy daňových rezidentů a na příjmy z území VB u daňových 

nerezidentů. Pro posouzení zda je poplatník rezidentem či nikoli se ve VB využívá status 

trvalého pobytu. Pokud se poplatník zdržuje na území VB min. 183 dní v kalendářním roce, je 

rezidentem vždy. Naopak to však neplatí. Daňovým rezidentem se může stát např. i poplatník 

který stráví na území VB čtyři po sobě jdoucí kalendářní roky 91 dnů. Při posuzování se 

zohlednuje i účel, frekvence a způsob pobytu na území VB. Posuzuje se také umístění 

majeteku poplatníka, místo pobytu zbývající rodiny, sociální kontakty atd. Tyto a další 

faktory se posuzují komplexně.47 Zdaňovacím obdobím je, na rozdíl od právnických osob, rok 

začínající 6. dubna a končící 5. dubna následujícího roku. Fyzická osoba má povinnost platit 

                                                 
43 Deloitte.International Tax and business guide.[online].[cit.28.4.2011].Dostupné na internetu:    
    http://www.deloitte.com/ 
44

BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.). European Tax Handbook 2010 ( FO kap. 1.2.1. a kap. 1.5. ) 
45 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů, 2008 ( s. 43 ) 
46Formy offshore podnikání. [online].[cit. 4.5.2011]. Dostupné na internetu: http://www.akont.cz/cz/formy- 
   offshore-podnikani 
47Rezidence, Domicile and the Remittance Basis.[online].[cit.2.5.2011].Dostupné na internetu:  
    http://www.hmrc.gov.uk/cnr/hmrc6.pdf 
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zálohy na daň dvakrát za rok ( vyjma daně ze závislé činnosti, která je odváděna měsíčně ). 

Daňové přiznání je nutné odevzdat k 30. říjnu ( v případě elektronického podání k 31. lednu ). 

 
 Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozeno např. výživné plynoucí poplatníkovi 

z VB i ze zahraničí, příjem z držby lesních porostů,  renta z částečného nájmu jediného či 

hlavního bydliště do výše 4 250 GBP. Mezi osvobozené příjmy patří i některé druhy úroků, 

např. úroků z vráceného přeplatku daně z příjmů, úrok ze státních obligací, prvních 70 GBP 

úroků z vkladů u Národní spořitelny.48  

 

 Součtem dílčích základů daní poplatníka ( příjmů ze závislé činnosti, příjmů                  

ze samostané výdělečné činnosti, příjmů z kapitálového majetku ) a odečtením daňově 

uznatelných nákladů dostaneme základ daně. 

 

Od základu daně lze odečíst:49 

 

 Náklady na vzdělání, pokud souvisejí s výkonem povolání či profese. 

 Dary charitám věnované prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků, které 

zaměstnavatel odvádí přímo ze mzdy zaměstnance. Zaměstnanec si sám zvolí, kterým 

charitám jsou prostředky určeny. Dary lze věnovat také prostřednicvím systému Gift 

Aid. Jedná se o platby malé či velké, pravidelné i nepravidelné. K darované částce 

dostane charina navíc daň, která by byla z této částky zaplacená.  

 Vzniklé ztráty z minulých let. Postup je obdodný jako u uplatňování ztrát právnických 

osob včetně dočasného opatření pro ztráty vzniklé v letech 2008/ 2009 a 2009/ 2010. 

 Roční osobní odečitatelné položky, kterými si může poplatník snížit základ daně jsou 

vázány na věk. V daňovém období 2010/ 2011 je možné uplatnit odpočet v základní 

hodnotě 6 475 GBP, pro osoby ve věku od 64 do 74 let je určen odpočet ve výši 9 490 

GBP a poplatníci ve věku nad 74 let mohou uplatnit 9 640 GBP. Pokud je daňový 

příjem poplatníka nad 65 let vyšší než 22 900 GBP, snižuje se roční osobní 

odečitatelná položka na polovinu. Počínaje zdaňovacím obdobím 2010/ 2011 je 

základní hodnota odpočtu omezena příjmovou hranicí 100 tis. GBP, tzn. že u příjmů 

přesahujících tuto hranici je odpočet snížen. Redukční poměr je 1 GBP za každé 2 

GBP nad 100 tis. GBP až do vyčerpání odpočtu. 
                                                 
48

BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.). European Tax Handbook 2010 ( FO kap. 1. ) 
49 HM Revenue & Customs web site.[online].[cit.26.4.2011].Dostupné na internetu:  
    http://www.hmrc.gov.uk/index.htm 
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 Po odečtení nákladů a odečitatelných položek získáme základ pro stanovení výše daně. 

Pro daňový rok 2010/ 2011 jsou stanoveny sazby uvedené v příloze č. 2. Z takto stanovené 

daně lze odečíst daňové bonusy. Jsou určeny pro manželské páry a páry žijící v registrovaném 

partnerství. Pro zdaňovací období 2010/ 2011 jsou určeny částky 267 GBP pro všechny 

manželské a rezistrované páry a částku 697 GBP pro páry z nichž, alespoň jeden poplatník 

dosáhl věku 74 let. Ve VB existuje vyjímka pro poplatníky, kteří jsou námořníky.  Ti mají 

nárok na slevu na dani ve výši vypočtené daně, pokud na území VB strávili v důsledku 

výkonu povolání méně než půl roku.  

 

 Příjmy ze závislé činnosti 

 

 Poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti je zaměstnanec, plátcem zaměstnavatel. 

Předmětem daně jsou platy a mzdy v peněžní i nepeněžní formě. Zaměstnanci mohou získat 

věcné dávky, např. ve formě firemních akcií, které jsou také předmětem daně. Existují určité 

vyjímky v podobě tzv. systémů. Prostřednictvím těchto systémů, které schvaluje HMRC, je 

možné daň snížit či se daňové povinnosti úplně vyhnout. Prvním systémem je Plán               

na podporu podílnictví. Je určen pro všechny zaměstnance. Podle tohoto plánu mohou 

zaměstnanci nakupovat akcie ( také je může zaměstnavatel zaměstnanci přímo přidělit ) 

z nezdanného příjmu do maximílní výše 125 GBP měsíčně. Hodnota akcií však nesmí 

přesáhnout 3000 GBP a další podmínkou je, že akcie nebudou obchodvány po dobu 5-ti let.  

Druhým plánem je Opční plán spoření z průběžných výsledků. Zaměstnanci mají 

prostřednictvím tohoto plánu možnost nakoupit akcie společnosti k pozdějšímu datu. Kupní 

cena opce je stanovena v době jejího poskytnutí a musí činit alespoň 80 % hodnoty akcií v té 

době. Zaměstnanci uzavřou s bankou či spořitelnou smlouvu sestavenou zaměstnavatelem, dle 

které měsíčně spoří 5 – 250 GBP po dobu 3 – 7 let. Po ukončení smlouvy se zaměstnanec 

rozhodne zda opci realizuje či ne. Takto nabyté akcie jsou od daně z příjmů osvobozeny, 

avšak podléhají dani z kapitálových příjmů.  Třetím systémem jsou Podměty pro vedení 

podniků. Tento systém se zaměřuje na menší společnosti. Dle tohoto systému lze klíčovým 

zaměstnancům jednorázově poskytnout opce v max. výši 100 tis. GBP, ale v max. limitu 3 

mil. GBP pro společnost. Takto realizované převody opcí nepodléhají dani z příjmů ani 
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sociálnímu pojištění. Při pozdějším prodeji akcií a odvou daně se posuzuje doba vlastnění 

akcií.50   

 Příjmy z kapitálového majetku 

 
 Předmětem daně jsou příjmy plynoucí z dividend, licenčních poplatků, příjmy 

z pronájmu a příjmy z jiných kapitálových investic. U příjmů z dividend od společností se 

sídlem ve VB se uplatňuje sazba daně 10 % do výše příjmů 37 400 GBP a u příjmů vyšších 

sazba 32,4 %. U příjmů z dividend zahraničních společností je sazba ještě vyšší a to 40 %. 

Výnosy z ostatních druhů kapitálových příjmů jsou po odečtení daňově uznatelných nákladů    

a ztrát daněny sazbou 18 %. Při splnění specifických podmínek u některých kapitálových 

příjmů jsou sazby daně nižší. 

 

 3.1.3. Pojistné na sociální pojištění 

 

 Pro účely odvodů pojistného na sociálního pojištění se poplatníci rozdělují do čtyř tříd 

a ty se od sebe  odlišují výši a způsobem výpočtu pojistného. V první třídě jsou zařazeni 

zaměstnanci a pro příjmy do výše 138 GBP je pojistné nulové. Pojistné pro období 2011/ 

2012 ve výši 12 % hrubého příjmu je zaměstnavatel povinen odvést z týdenní mzdy vysoké 

od 111 GBP do 817 GBP. Přispívá-li si zaměstnanec do penziijního fondu snižuje se sazba 

pojistného o 1,6 %. Ve druhé třídě jsou zařazeny osoby samostatně výdělečně činné a ty jsou 

povinny odvádět pojistné ve výši 2,50 GBP týdně. V případě, že se jedná jen o malý výdělek 

do výše 5 315 GBP ročně, může poplatník požádat o zproštění od placení. Třetí třída 

stanovuje podmínky odvodu pojistného pro samoplátce, tak aby si zachovali nárok na výplatu 

důchodu z fondu sociálního zabezpečení. Výše pojistného činí 12,60 GBP týdně. Poslední 

čtvrtá třída stanovuje procentuální výši pojistného pro OSVČ s ročním příjmem od 7 225 

GBP do 42 475 GBP. Z částky v tomto rozmezí odvádí poplatník 9 %, z částky vyšší pak 2 %. 

Odvod tohoto pojistného nezákládá nárok OSVČ na dávky sociálního zabezpečení a jedná se 

v podstatě o přidanou daň z příjmů. U mužů ve věku nad 65 let a žen ve věku nad 60 let není 

platba pojistného vyžadována. Pojistné placené zaměstnanci nebo osobami samostatně 

výdělečně činných nejsou daňově uznatelnými náklady pro výpočet osobní důchodové daně. 

Pojistné zaplacené zaměstnavatelem naopak daňově uznatelným nákladem je. Zaměstnavatel 

                                                 
50 BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.). European Tax Handbook 2010 ( FO kap. 1 ) 
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je povinen odvádět za zaměstnance 13,80 % z vyměřovacího základu, ať je jeho výše 

jakákoliv.51     

 

3.2.     Majetkové daně 

  

 Mezi majetkové daně můžeme ve Velké Británii zařadit daň dědickou, daň 

z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti. Darovací daň jako taková ve VB neexistuje, ale 

určitých podmínek podléhají některé dary dani dědické.  

 

 3.2.1.   Daň dědická  

 

 Dědická daň je uvalena na převod veškerého majetku po smrti osoby a na majetek 

darovaný 7 let před úmrtím. Dani dědické podléhá také převod majetku před tímto 

sedmiletým obdobím a to v případě, že má dárce stále nějaký užitek z darovaného majetku, 

např. věcné břemeno na dožití. Od daně dědické jsou osvobozeny:  

 

 Převody majetku mezi manžely či registrovanými partnery, pokud je pozůstalý partner 

daňovým rezidentem. Pokud pozůstalý partner daňovým regidentem není, je vyjímka 

omezena na 55 tis. GBP. 

 Dary charitě, národním institucím jako jsou muzea, univerzity atd. 

 Dary ve výši 3 000 GBP v průběhu daňového roku. Nevyužitou částku je možné 

převést do dalších let. 

 

 Poplatníkem daně dědické je při převodu za života dárce samotný dárce, po smrti 

logicky dědic. Při převodu majetku do svěřeneckého fondu je plátcem odpovědný správce 

fondu. Sazba dědické daně je nulová při převodu majetku do výše 325 tis. GBP. Převod 

majetku nad tuto hodnotu je zatížen sazbou  40 % u posmrtných převodů a u převodů 

uskutečněných za života sazbou 20 %. Čisté jmění některých nadací a trustů se daní každých 

10 let sazbou 6 %. Sazba daně se sníží o polovinu při převodu přesně definovaného 

zemědělského majetku.52 

                                                 
51 National insurance contributions.[online].[cit.2.5.2011].Dostupné na internetu:  
    http://www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm 
52
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 3.2.2.   Daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti 

 

 Daň z nemovitosti je povinen platit každý, kdo využívá nějakých nebytových prostor. 

Výše sazby se stanovuje prostřednictvím tzv. jednotné obchodní sazby, kterou určuje vláda. 

Základ daně se vyměřuje každých pět let a v současnosti je založen na tržním nájmu            

k 1. dubnu 2003. Zaplacená daň je pro podnikatele daňově uznatelným výdajem. Výnosy 

z daně podnikatelských nemovitosté jsou rozděleny místním orgánům dle počtu obyvatel 

daného regionu.  Poplatníky jsou také obyvatelé obytných nemovitostí. Výše daňové sazby se 

u těchto nemovitosí stanovuje dle cenového pásma, do kterého nemovitost spadá. O úlevu     

na dani může žádat poplatník, který nemovitost obývá sám, poplatník se zdravotním 

postižením či poplatník obývající rekreační nemovitost.53  

 

 Předmětem daně je koupená či převedená nemovitost či pozemek. Od daně jsou 

osvobozeny např. nemovitosti a pozemky, jejíchž cena byla při převodu do 40 tis. GBP nebo 

převody majetku u rozvodu manželů a registrovaných párů. Sazba daně se liší dle toho, zda je 

nemovitost určená k trvalému bydlení nebo zda se jedná o nebytový prostor či pozemek. 

Sazby jsou uvedeny v příloze č.2. Za přesně definovaných podmínek je možné žádat slevu    

na dani např. na novostavbu, která splňuje ekologické standardy emisí oxidu uhlíku ( ale 

pouze v období od 25.3.2010 – 24.3.2012 ) nebo pokud majitel vlastní první a jedinou 

nemovitost nebo pozemek. Mírně odlišné jsou také pravidla určení daňové sazby                         

u nemovitostí a pozemků nacházejcích se ve znevýhodněných oblastech, které určuje            

dle svých pravidel vláda.54 

 

3.3.     Daně ze spotřeby 

 
 
 Snaha Evropské unie je daně ze spotřeby harmonizovat. Nejdále v harmonizaci 

postoupila daň z přidané hodnoty. Směrce Rady Evropské unie určují základní a zásadní 

pravidla pro zdanění spotřeby, služeb a výroby, které podléhají dani ze spotřeby.  Členské 

státy jsou povinny směrnice implementovat do svého právního řádu. 

 

                                                 
53

BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.). European Tax Handbook 2010 ( PO kap. 5, FO kap. 4 ) 
54 Stamp taxes.[online].[cit.29.4.2011].Dostupné na internetu: http://www.hmrc.gov.uk/so/index.htm 
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 3.3.1.     Daň z přidané hodnoty 

 
 Daň z přidané hodnoty je pro VB třetím nejvyšším příjem veřejných rozpočtů.  

Legislativní úprava této daně je obdobná jako v ostatních členských státech, jelikož také 

vychází ze směrnic Rady Evropského společenství. Povinnost registrace u HMRC vzniká 

dnem, kdyz právnická či fyzická osoba dosáhne  svou ekonomickou činností obratu 73 tis. 

GBP. Stejně jako v ČR se posuzuje období 12 – ti posledních po sobě jdoucích měsíců. Je-li 

to pro poplatníka výhodné, může se registrovat jako plátce DPH dobrovolně.  Ve VB jsou 

stanoveny dvě, resp. tři sazby DPH. Základní sazba 20 %, snížená sazba 5 % a nulová sazba. 

Základní sazba byla naposledy upravena k 4.1. 2011, oproti roku 2010 byla zvýšena o 2,5 %. 

Předmětem daně jsou peněžní i nepeněžní plnění za zboží a služby poskytnuté na území VB, 

pořízené zboží ze zemí EU a dovoz zboží ze třetích zemí. Snížená sazba se vztahuje               

na některé zboží a služby jako jsou např.:  dodávka elektřiny, plynu, topných olejů a tuhých 

paliv pro domácnosti; energeticky úsporné materiály použité při stavbě či rekonstrukci 

obytných domů a staveb charity; solární panely; vzduchová tepelná čerpadla; práce                  

na obnově prázdných bytových domů; kompenzační pomůcky pro seniory; produkty 

k odvykání kouření; dětské autosedačky atd.  Nulová sazba se využíví např.: při opravách       

a údržbě letadel; tisku letáků a brožur; nákupu knih; nákupu cyklistických přileb; poplatků       

za veřejnou dopravu; nákupu pomůcek pro slabozraké a nevidomé atd.  Zároveň ve VB 

existují plnění, která jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Jsou to plnění  za zdravotní 

služby lékařů, sociální služby vykonávané charitou, služby v oblasti vdělávání, v oblasti 

pohřebnictví či postovné atd.55 

 

 3.3.2.   Akcízy 

 
 Akcízy jsou selektivní spotřební daně a ve Velké Brtiánii jsou uvaleny obdobně jako 

v ČR na spotřebu a prodej minerálních olejů, alkoholu, alkoholových výrobků a tabákových 

výrobků. Právní předpisy pokrývající oblast akcízů vycházejí ze směrnic Rady evropské 

společenství. Zásadní jsou směrnice z roku 1992 a to směrnice č. 92/ 12/ EECE, tzv. 

harmonizační směrnicí, která vymezuje okruh předmětu akcízů a popisuje princip zdanění     

na základě země určení a směrnice upravující výši sazeb akcízů.56 Vláda VB určila sazby 

                                                 
55 VAT.[online].[cit.1.5.2011].Dostupné na internetu: http://www.hmrc.gov.uk/vat/index.htm 
56 Směrnicemi, které stanovují min. sazby akcízl jsou: směrnice Rady č. 92/ 84/ EEC – o sbližování sazeb akcízů  
     z lihu; č. 2002/ 10/ ES – sazby akcízů tabákových výrobků; č. 2003/ 96/ ES – sazby akcízů energetických  
     produktů a elektrické energie. 
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akcízů na většinu výrobků až dvojnásobně vysoké oproti minimu, které určují směrnice a patří 

tak k zemím s nejvyššími akcízy.57  

 

 3.3.3.   Energetické daně 

 

 Cílem daně, zavedené od 1. dubna 2001, je snížení produkce skleníkových plynů          

a jeho úniku do ovzduší. Předmětem energetické daně jsou průmyslové a komerční dodávky 

komodit prostřednictvím nichž se zabezpečuje výroba světla, tepla a elektřiny. Konkrétně to 

jsou elektřina, ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí, koks, produkty koksu a lignitu. 

Osvobozeny od daně jsou pohonné hmoty, ketré jsou předmětem silniční daně. Právním 

předpisem, který stanovuje podmínky zdanění v oblasti energetických daní je Financial Act 

2000 II. v aktuální znění. Plátce daně je dodavatel elektrické energie, plynů a pevných paliv     

a sazby jsou stanoveny stejně jako v ČR na nominální jednotku energie, dle druhu komodity. 

  

3.3.4.   Silniční daň 

  

 U silniční daně, jako součásti daní ze spotřeby se vyvíjí velká snaha o její harmonizaci 

v rámci EU. Cílem harmonizace není stanovení jednotné sazby daně, ale stanovení jasných 

pravidel pro zdaňování motorových vozidel. Snahou je využití ekologických kritérií 

k určování daňových sazeb a tím mimo jiné také dodržet závazek vyplývající z ratifikace 

Kjótského protokolu.58 VB má jako jedna z mála zemí EU konstrukci silniční daně 

vytvořenou právě na základě produkce emisí CO2 a také na druhu využívaného paliva. 

Daňová povinnost začíná na 0 GBP a může dosahovat výše až  460 GBP ročně. U osobních 

automobilů pořízených po 1.4. 2001 je sazba pro první rok odlišná. Jsou zvýhodněny 

automobily se sníženou prodkcí CO2  a naopak velmi znevýhodněny automobily s vysokou 

prodkcí CO2.  Poplatníkům je u určutých skupin automobilů umožněna pololetní platba daně, 

ale ta je však oproti platbě roční vyšší. U nákladních automobilů se pro určení daňové 

povinnosti posuzuje hmotnost,  počet náprav nebo počet sedadel. Daň může dosáhnout výše 

až 2 585 GBP ročně u těch nejtěžších a nejdelších nákladní automobilů.59          

                                                 
57 Excise dities.[online].[cit.1.5.2011].Dostupné na internetu: http://customs.hmrc.gov.uk/  
    channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&&_pageLabel=pageExcise_Home 
58 LÁCHOVÁ, L. Daňové systémy v globálním světě . ( s. 89 – 91 ) 
59 Rates of vehicle tax.[online].[cit.30.4.2011].Dostupné na internetu: http://www.direct.gov.uk/  
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4.   Srovnání daňového systému České republiky a Velké Británie 

 
 Mezi základní vlivy, které působily na odlišný vývoj ve struktuře daňových systémů 

obou zemí jsou především vlivy ekonomické, historické, politické, sociální, ale i geografické. 

Rozdíly ve struktuře daní se výrazně projevily při počátku harmonizace daní v EU. U ČR pak 

nejvíce při vtupu do EU v roce 2004. Žádná z metod, která se  při komparaci využívá není 

schopna pokrýt celou oblast daňové problematiky. Pro srovnání daňových systémů lze použít 

různé metody.60  

4.1.   Daňová kvóta 

 

 Jednou z nejběžnějších metod je určení tzv. daňové kvóty. Daňová kvóta je kritériem 

pro hodnocení a mezinárodní srovnávání daňových systémů a je možné srovnání daňové 

kvóty jednoduché a složené. Jednoduchá daňová kvóta se určí jako podíl daňových výnosů    

na HDP dané země v procentech. U složené kvóty se navíc k daňovým výnosům připočítají 

výnosy z cel a z pojistného na sociální a zdravní pojištění. Tedy skupina 2000 dle klasifikace 

daní OECD, jejíž přehled je uveden v příloze č 3. V následujcí tabulce je znázorněný vývoj 

daňového zatížení obou zemí v období 2000 - 2009.  

 
Tab. 4.1.   Vývoj složené daňové kvóty České republiky a Velké Británie  
        v období 2000 – 2008 ( v % ) 
 

země/ rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ČR 33,9 34,0 34,8 35,8 37,5 37,2 36,7 37,3 35,6
VB 38,1 37,9 36,5 36,2 36,7 37,6 38,3 37,9 39,1  

Zdroj: Eurostat, Main national accounts tax aggregates, 2011 

 

 Daňové kvóty ČR i VB jsou v čase poměrně stabilní. Z tabulky je patrné, že se daňové 

zatížení vyjádřené procentuálně poměrem k HDP v České republice v období 2000 – 2004 

zvyšovalo v průměru o 0,66 procetního bodu ročně. V letech 2005 – 2008 se kromě roku 2007 

daňové zatížení snižovalo. Důvodem poklesu daňové kvóty mohou být změny ve zdanění 

právnických osob a to snížením sazby z 28 % v roce 2004 až na 21 % v roce 2008. Také došlo 

ke změně způsobu zdanění fyzických osob přechodem progresívního zdanění příjmů             

na zdanění proporciální a zrušení odečitatelných položek náhradou za slevy na dani v roce 
                                                                                                                                                         
    dr_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@motor/ documents/ digitalasset/dg_067081.pdf 
60 PUCHINGER, Z. Úvodní kapitoly k daňové teorii: Daňová soustava ČR, 2006. ( s. 30 – 36 ) 
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2008.  Zároveň došlo k možnosti nízkopříjmových poplatníků žádat daňové bonusy, tedy další 

úbytek veřejných příjmů. Nově byla zavedena odečitatelná položka umožňující plný odpočet 

výdajů na výzkum a vývoj, která také mohla mít vliv na snížení daňové zátěže poplatníka. 

Přesto, že byla zavedena v roce 2008 nová energetická daň se to na zvýšení daňové kvóty 

neprojevilo a bylo tedy splněno doporučení EU pro zavádění energitických daní, které 

upřednostňuje daňovou neutralitu při zavádění této daně. Zvýšení snížené sazby DPH z 5 % 

na 9 % v roce 2008 vedlo naopak k významnému nárustu příjmů do veřejných rozpočtů.  

 

  Naopak ve Velké Brtiánii se daňové zatížení v období 2000 – 2003 snižovalo               

a v období 2004 – 2008 kolísalo. Příčinou byly vládní opatření, které v důsledku ekonomické 

krize umožňují značné daňové úlevy pro fyzické i právnické osoby, z nichž většina je platná          

do roku 2011. Průměrná daňová kvóta zemí EU v období 2000 – 2008 má hodnotu 40,51 %. 

Přesto, že jsou daňové kvóty srovnávaných zemí téměř shodné neznamá to, že mají obě země 

stejnou míru zdanění. Daňová kvóta je závislá na tempu růstu reálného HDP, a to bylo 

v posledních letech v České republice vyšší než tempo růstu Velké Británie. Výše složených 

daňových kvót u nás i ve VB jsou téměr shodné, avšak struktura daňových  příjmů,  které jsou 

základem pro výpočet daňového zatížení je odlišná.  

 

Graf 4.1.:   Podíl jednotlivých daňových příjmů na HPD v České republice v roce  
                    v období 2008 – 2009 ( v % )  

 
       Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlastní úprava 
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Jak je patrné z grafu 4.1. pojistné na sociální pojištění tvoří v ČR největší daňový příjem 

v poměru k HDP. V průměru ve sledovaném období tvoří příjem ze sociálního pojitení 15,5 

% HDP. Poměr příjmů ze sociálnho pojištění na HDP rostl do roku 2007 průměrně o 0,28 p.b. 

Druhým nejvyšším daňových příjmem ČR je příjem DPH a celkový příjem nepřímých daní je 

v poměru k DPH vyšší než příjem z daní přímých. Daně fyzických osob naplnily státní 

rozpočet téměř ve stejném poměru k DPH jako daně právnických osob. Průměrně 4,4 % HDP 

fyzických osob a 4,5 % HDP u právnických osob. 

 

 Ve Velké Británii ( viz. graf 4.2. ) tvoří podíl pojistného na sociální pojištění v průměru        

za sledované období pouze 6,5 % HDP. V součtu tvořily důchodové daně bez sociálního 

pojištění průměrně 14,8 % HDP. Oproti České republice tvoří hlavní příjem veřejných 

rozpočtů daň z příjmů fyzických osob, průměřně od roku 2000 do roku 2008 to bylo 10,5 %, 

což je v průměru o 6 p.b. více v ČR.  Také celkové výnosy z přímých daní jsou podstatně 

vyšší, než příjmy z daní nepřímých. Výnosy z nepřímých daní tvořily v roce 2008 9,8 % 

HDP, tj. o 1 p.b. mén než v ČR. Výše podílu nepřímých daní na HDP je u obou zemí 

srovnatelný. 

 

 

Graf 4.2.:  Podíl jednotlivých daňových příjmů na HPD ve Velké Británii  
        v roce 2009 ( v % )  

 
 

Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlastní úprava 
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4.2.    Implicitní daňová sazba ( ITR ) 

  
 Implicitní daňová sazba je ukazatel měřící průměrné daňové zatížení některých druhů 

ekonomických aktivit a příjmů. Stanoví se jako podíl celkových daňových výnosů každého 

typu přjmů k potenciálnímů základu těchto daní. V následujícím grafu 4.3.  je uveden vývoj 

implicitní daňové sazby ze spotřeby ( ITR-C ) srovnávaných zemí v období 2000 – 2008. 

ITR-C se vypočítá jako podíl celkových daňových příjmů ze spotřeby a celkovými konečnými 

náklady domácností na spotřebu. 

 

Graf 4.3.:  Vývoj implicitní daňové sazby ze spotřeby v České republice a  

         Velké Británii  v letech 2000 -  2008 ( v % )  

 
               Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlatní úprava 

 

 

Z grafu 4.3. je patrné, že se  ITR-C obou zemí se od roku 2001 ubírá opačným směrem. 

Zatímco průměrné efektivní daňové zatížení spotřeby v ČR roste, ve VB naopak klesá, a tak 

se v průběhu času rozdíl mezi daňovu zátěží spotřeby domácností z výšil na 3,5 p.b. To však 

není rozdíl markantní. Naopak u vývoje implicitní daňové sazby na práci  ( ITR-L ), jak 

znázorňuje graf 4.4. je rozdíl podstatně zřetelnější. 

 

 ITC-L představuje podíl daní z práce, včetně pojistného odváděného za  zaměstnance   

i zaměstnavatele, k celkovým nákladům práce.61 Náklady na práci v ČR dosahují                      

ve sledovaném období průměrné výše 41 %. Až v roce 2008 došlo ke snížení daňového 

                                                 
61 LÁCHOVÁ, L. Daňové systémy v globálním světě.2007,  ( s. 134 -136 ) 
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zatížení pod hranici 40 %, což bylo způsobeno snížením sazby pojistného na nemocenské 

pojištění placené zaměstnavatelem. Snížení sazby pojistného, ale bylo podmíněno 

prodloužení doby, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci proplatit náhradu mzdy v době 

nemoci. Je paradoxem, že daňová sazba daně z příjmů fyzických osob je jedna z nejnižších 

v EU a zdanění práce ČR je jedním z nejvyšších v EU. Vysoké procento zdanění práce však 

vede mimojiné k nepříznivým podmínkám pro tvorbu a udržení pracovních míst. ITC-L se    

ve VB ve sledovaném období pohybovala okolo 25 %, což je zhruba o 15 p.b. némě než 

v ČR. K žádné výrazné odchylce uvnitř obou zemí však nedochází.  

 

Graf 4.4.:  Vývoj implicitní daňové sazby z práce v České republice a Velké Británii  

         v letech 2000 -  2008 ( v % )  

 
   Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlatní úprava 

 

 

 Implicitní daňová sazba z kapitálu ( ITR-K )  představuje podíl inkasa daní z úspor, 

investic domácností a firem k celkovému objemu celosvětových kapitálových výnosů              

a celosvětových výnosů z podnikání. Vývoj ITR-K ovlivňují různé ekonomické vlivy. 

Výrazně jej ovlivňují cyklické efekty národních ekonomik; samozřejmě také změny daňových 

sazeb a změny v určení daňových základů. Jak je patrné z grafu 4.5. Velká Británie dosáhla 

nejvyšší ITT-K za sledované období v roce 2008 a to 45,9 %.   
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Graf 4.5.:  Vývoj implicitní daňové sazby z kapitálu v České republice a Velké Británii 

                   v letech 2000 -  2008 ( v % )  

 
    Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlatní úprava 

 

 

V letech 2003 a 2004 byl kapitál ve VB daňově zatížen nejméně.  V průběhu let 2000 – 2008 

bylo zdanění kapitálu daleko stabilnější než ve VB. Nejvyšších hodnot bylo dasařeno v roce 

2003 a naopak nejnižších v roce 2000.  Daňové zatížení kapitálu je v ČR nižší oproti VB 

v průměru o 20 p.b. a to i přes to, že v ČR dochází ke zdanění dvojího zdanění u kapitálových 

výnosů v podobě podílu na zisku právnických společností.  

 

 Shrnutí 

 

 Osobní důchodové daně jsou plně v kompetenci jednotlivých členských zemí a firemní 

daně mají napomáhat k volnému pohybu kapitálu a nemají mezi členskými zeměmi 

způsobovat škodlivou konkurenci.62 Podstatným rozdílem je podíl důchodových daní                 

na celkových daňových příjmech. Zatímco ve Velké Británii je podíl těchto daní na příjmech 

veřejných rozpočtů nejvyšší, je v České republice příjem důchodových daní až na třetím 

místě. Nejvyší daňový příjem ČR je příjem pojistného sociálního pojištění, které v roce 2009 

činilo 43 % celkových daňových příjmů. Důsledkem je velké daňové zatížení práce a tím ČR 

ztrácí oproti Velké Británii. Pojistné na sociální pojitění se v České republice také významně 

podílí na tvorbě HDP. V grafu 4.6. je porovnáno jak se na podílí zaměstnanci                           

a zaměstnavatelé na platbě sociálního pojištění. Je evidentní, že nejvíce se na tvorbě HDP 

podílí zaměstnanvatelé v České republice a oproti zamstnancům je výše odvodu ze mzdy 

                                                 
62 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2010, ( s. 18 ) 



35 
 

několikanásobně vyšší. Důsledkem je velké daňové zatížení práce a tím ČR ztrácí oproti 

Velké Británii.  

 

Graf 4.6.:  Podíl pojistného na sociální pojištění v poměru k HDP v České republice a 

        Velké Británii v letech 2000 -  2008 ( v % )  

 

 
Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the Europien Union 2010, 2011, vlastní úprava 

 

Na druhou stranu je toto zatížení kompenzováno proporciální sazbou důchodových daní. Tedy 

jak daně z příjmu právnických osob, tak daně z příjmů fyzických osob. Ve Velké Británii je 

upřednostněna progresivní sazba daně u důchodových daní a to až do výše 40 %                       

( v roce 2008 ) u daně z příjmů fyzických osob či 50 % u těžebních společností. Důchodové 

daně jsou ve VB hlavním zdrojem daňových příjmů. Zásadním rozdílem z pohledu poplatníka 

je, že ve Velké Británii neexistuje u dividend vyplácených mezi britskými rezidentními 

společnostmi k dvojímu zdanění a při  výplatě dividendy si fyzická osoba započítává daňový 

kredit ve výši 1/ 9.  Rozdílně je také uplatňována úleva na dani u osobní důchodové daně.      

V ČR má úleva podobu slevy na dani bez rozdílu věku a výše příjmu. Ve VB je zase podobu 

odečitatelné položky ze základu daně a je částečně vázána na výši zdanitelného příjmu a věk 

poplatníka. Slevu na dani mohou uplatnit pouze manželské páry, z nichž alespoň jeden 

dosahuje věku 74 let.  

 

 Trendem celé Evropské unie je postupné snižování daňových sazeb daně z příjmů 

právnických osob. Argumentem je obecně snížení negativních dopadů daňové konkurence.  
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Jak je patrné z grafu 4.7. došlo v České republice i Velké Británii ke snížení mezní sazby 

daně uvalené na zisky právnických osob v roce 2008.  

 

Graf 4.7.: Vývoj mezních daňových sazeb u důchodových daní v České republice  

       a Velké británii v období 2000 – 2008 ( v % ) 

 

 
Zdroj: Statistika OECD.[online],[cit.6.5.2011]. Dostupní na internetu: 
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html, vlastní šetření 
 

 

              U daně z přidané hodnoty jsou směrnicemi Rady stanovené pravidla a také sazby 

DPH. Snížená sazba daně ve výši min. 5 % a základní sazba daně ve výši min. 15 %. Velká 

Británie má jako jedna z mála zemí EU  povolenu vyjímku na sazbu 0 %. Je již plně 

v kompetenci členských států zda minimální sazby s ohledem na fiskální politiku země 

využijí či nikoli. Příjem daně z přidané hodnoty tvoří u obou porovnávaných zemí v průměru 

druhý nejvyšší příjem celkových daňových příjmů. DPH členských zemí je z části také 

vlastním příjmem rozpočtu Evropské unie. Důvodem harmonizace daní ze spotřeby je obecně 

fungování jednotného trhu, zejména pro volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Také u akcízů 

jsou stanoveny minimální sazby daně. Vláda VB však stanovuje sazby akcízů několika 

násobně vyšší než je minimum a přesto byl v ČR příjem z akcízů v poměru k celkovým 

daňovým příjmů v roce 2008  vyšší než ve VB. Důvodem může být vyšší spotřeba zboží         

a služeb v ČR, na které je uvalen akcíz. Také u daní energetických jsou stanoveny směrnicemi 
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Rady zásady zdanění energií včetně minimálních sazeb. Česká republika implementovala 

směrnice do právního systému  až v roce 2008. Snaha o harmonizaci daně silniční je evidentní 

a to v navázání vztahu  mezi produkcí emisí CO2 a daňovou sazbou. Zatímco VB toto 

propojení využívá a výše daně za dopravní prostředek se od produkce CO2 odvíjí v ČR má 

sazba daně obecně návaznost na obsah motoru dopravního prostředku. 

                                                                                                                                                                                                                                     

 V oblasti majetkových daní jsou rozdíly srovnávaných zemí asi největší, ale výnosy 

z těchto dané již nejsou pro veřejné rozpočty tak významné, i když daň z nemovitosti je 

výnosem stabilním. Hlavním rozdílem je fakt, že ve Velké Británii v podstatě neexistuje 

darovací daň. Avšak některé převody majetku podléhají dani dědické i za života dárce. V ČR 

má sazda daně darovací a dědické prograsivní charakter, naopak ve VB zase proporciální.      

U daně z převodu nemovitosti se ve VB narozdíl od ČR přihlíží ke způsobu využití 

nemovitosti a částečně i k umístění. Výhody jsou poskytovány k nemovitostem, které jsou 

unístěné ve znevýhodněných podmínkách, které určuje vláda VB. Daň z nemovitosti je           

v České republice daní složitější na výpočet, který zohledňuje polohu, druh a velikost 

nemovitosti. Ve Velké Británii je poplatníkem daně z nemovitosti osoba, která nemovitost 

obývá, nikoli majitel, jak je tomu v ČR.  

 

 Česká republika má v porovníní s Velkou Británii vysoké náklady na práci, což může 

způsobovat nízkou konkurenceschopnost oproti ostatním zemím EU včetně VB. České 

republice je také přisuzována nízka mobilita pracovní síly, na které se může podílet i relativně 

vysoká daň z převodu nemovitostí. Zrušením, snížením či alespoň uznáním nákladů               

na zaplacenou daň jako daňově činnou pro fyzické osoby, by také mohlo v malé míře mobilitu 

práce zvýšit. Naproti tomu se vláda ČR rozhodla uvalit na daně z příjmů proporciální sazbu 

daně, která naopak láká do země kapitál, snižuje administrativní náklady na správu daní           

i administrativní náklady poplatníků. Nemalou výhodou je také zjednodušení legislativních 

předpisů a snadnější orientace v nich. 

 

 International Finance Corporation, The World Bank a společnost 

PricewaterhouseCoopers International Limited provádějí každoroční výzkum jehož téma je 

globální pohled na placení daní. Výzkum se provádí ve 183 zemích světa. Zkoumané 

problematiky jsou: všeobecná jednoduchost daňové systému z pohledu poplatníka daní; doba, 

kterou daňový poplatník stráví při zpracování všech potřebných dokumentů,  tak aby si  splnil 

všechny své povinnosti vůči státu; celkový počet druhů daní, které se v zemích vyskytují. 
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V komplexním pohledu na jednoduchost daňového systému skončila ČR v obdodí 2009/ 2010 

na 132. místě, zatímco VB na 76. místě. V druhé případě, tedy celkové době na zpracování 

všech daňových poviností se ČR umístila na 176. mstě a VB na 23. místě. Ve VB se uplaňuje 

celkem 8 druhů daní ( 15. místo ) a v ČR 12 druhů daní ( 40. místo ).63 Z pohledu tohoto 

výzkumu je na tom zcela jednoznačně lépe Velká Británie. Jednoduchost a přehlednost 

daňové soustavy jistě přináší vyšší efektivitu při výběru daní a následné kontrole splněných 

daňových povinností samotných poplatníků. Efektivita je jeden z hlavních požadavků           

na moderní daňový systém. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63Paying Taxes 2011, The global picture.[online].[cit.7.5.2011].Dostupné na internetu: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-
2011.pdf 
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5.   Závěr             

 
 Každý daňový systém byl a je konstruován na základě historického vývoje a zvyklostí, 

zejména v sociální oblasti. Avšak legislativou Evropské unie jsou stanoveny v důsledku 

harmonizace či koordinace jednotlivých daní pravidla, ze kterých vycházejí také právní 

předpisy členských zemí a tím jsou také částečně sníženy pravomoce vlády jednotlivých 

zemí, ať už pozitivně či negativně. 

 

 Cílem bakalářské práce bylo srovnat daňový systém České republiky a Velké Británie 

pomocí metody komparace a analýzy daňového zatížení. Celkové daňové zatížení bylo 

analyzováno a následně zhodnoceno pomocí složené daňové kvóty za období 2000 – 2008. 

Výsledkem je zjištění, že celkové daňové zatížení poplatníků  v České Republice je o 1 p.b. 

nizší než ve Velké Británii. Analýzou poměru jednotlivých daňových příjmů na HDP 

jednotlivých zemí bylo zjištěno, že výnos z přímých a z nepřímých daní k HDP se značně 

odlišuje. Hlavními daňovými výnosy jsou v ČR daně nepřímé. V případě Velké Británie je 

tomu naopak. Důvodů může být hned několik. Důvodem příklonu k nepřímým daním může 

být to, že poplatník zvýšení daně sice finančně pocítí, avšak málo kdo si daň přesně vyčíslí   

při každé jednotlivé spotřebě zboží či služeb a postupem času si na zvýšení zvykne. Dalším 

důvodem může být i špatná platební morálka poplatníků. Naproti tomu zvýšení přímých daní, 

tedy sazbu daně vidí poplatník např. zaměstnanc při každé výplatě nebo v případě 

zaměstnavatele přímé daně zvyšují cenu práce. Toto bylo porovnáno u obou zemí pomocí 

implicitní sazby daně z práce. Bylo zjištěno, že práce je v České republice téměř dvojnásobně  

dražší než ve Velké Británii. Bylo graficky znázorněno, že důvodem může být výše 

pojistného na sociální pojištění placené zaměstnavateli i zaměstnanci. 

 

 Metodou komparace bylo také zjištěno, že zatímco Česká republika využívá v oblasti 

přímých daní převážně rovné nominální sazby, v případě Velké Británie tomu tak není. VB   

se přiklání k progresivním sazbám daní, i když lze pozorovat některé vyjímky. V ČR je oproti 

VB zásadní rozdíl také v určení základu daně, především u základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti.  Také daňové období se u obou zemí liší. V České republice je ve většině případů 

daňovým obdobím kalendářní rok, naopak ve Velké Británii se daňové období láme                 

a zasahuje tak do dvou kalendářních let. Tento rozdíl způsobuje časové zpoždění                   

při posuzování a srovnávání dat. Ve Velké Británii mají daňoví poplatníci až 9 měsíců                
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na zpracování daňového přiznání, a tak v roce 2011 jsou data britského statistického úřadu 

dostupná pro veřejnost do roku 2008. 

 

 Objektivně posoudit, který daňový systém je lepší je obtížné. Každý z porovnávaných 

daňových systémů se snaží o získání potřebných prostředků do svých rozpočtů způsobem 

který jsou občané dané země schopni akceptovat, přesto se domnívám, že daňový systém VB 

je poněkud systematičtější. Již jen z pohledu počtu druhů daní, kterých je ve Velké Británii 

osm, se lze v systému snadněji orientovat. Velká Británie využívá k výběru a správě daní 

oproti České republice jen jeden úřad a to HM Revenue & Customs. Tento úřad spravuje  

daňové příjmy, sociální pojištění i celní poplatky. V České republice jsou k těmto účelů 

zřízeny tři různé úřady a výměna informací mezi těmito úřady je velmi nedokonalá. 
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