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1 Úvod 

V celém rozvinutém světě lze sledovat do jisté míry podobnou strukturu daňových 

příjmů: daňové soustavě dominují obecně daně z důchodu, na nichž mívají lví podíl odvody 

do systému sociálního zabezpečení, a všeobecné daně ze spotřeby. Jejich podíly na příjmech 

veřejných rozpočtů se různí, ale obecně představují pro státy, ve kterých jsou vybírány, 

nejvýznamnější zdroj financování. Ostatní druhy zdanění, jako akcízy a majetkové daně, hrají 

coby fiskální zdroje druhořadou, ač jistě z pohledu veřejného rozpočtu nezanedbatelnou roli. 

Tato práce je zaměřena specificky na daně majetkové, které pro českou republiku představují 

jen o něco více, než jedno procento daňových příjmů (OECD, 2015). Příklad států jako je 

například Francie nebo Spojené království však ukazuje, že potenciál majetkových daní coby 

zdroje veřejných financí je mnohem větší. Zmíněná Francie nebo například Švýcarsko pak 

může také sloužit za příklad, že systém zdanění nemovitostí má alternativu v podobě zdanění 

osobního čistého jmění. 

 Majetkové daně mají v Českém daňovém systému okrajovou roli, a to do té míry, že 

se objevují i hlasy po jejich úplném zrušení. Na druhou stranu je zde však doporučení 

OECD (2010), které majetkové daně označuje za nástroj s potenciálním přínosem jak pro 

státní pokladnu, tak pro ekonomiku. 

Cílem této práce je prozkoumat současnou úpravu zdanění majetku v České republice 

a nabídnout alternativy budoucího vývoje této úpravy při posouzení jejich slabin i předností. 

Kromě ponechání systému tak, jak je, se nabízí dvě hlavní možné trajektorie: zachování 

principu zdanění nemovitostí s parametrickými změnami, anebo radikálnější změna v podobě 

zavedení systému zdanění čistého jmění. Obě tyto možnosti s sebou nesou specifická úskalí a 

rizika, a tato práce představuje pokus o jejich vyhodnocení, posouzení a porovnání. 
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2 Teorie majetkových daní a možné přístupy k implementaci 

2.1 Definice a funkce daní 

Pojem daně je definován různě, většinou nepříliš lichotivě. Široký (2008) uvádí mimo 

jiné tuto, poměrně vyčerpávající, definici: 

„…povinnou, zákonem předem stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném 

principu část nominálního důchodu ekonomickému subjektu.“ 

Podobnou definici uvádí James a Nobes (2015): 

„Povinný odvod prováděný veřejnou mocí, za který není na oplátku nic přímo poskytováno“ 

Lze tedy říci, že daň je zákonem vyžadovaný přesun ekonomické hodnoty od 

poplatníka ke státní moci, přičemž výše a načasování platby nemá přímý vztah s žádným 

konkrétním protiplněním. Je zřejmé, že poplatníkovi není příjemné, pokud je mu ubíráno, 

nicméně daň plní v rámci státu a společnosti několik důležitých rolí. 

2.1.1 Alokační funkce daně 

Asi nejdůležitější funkcí daně je její vliv na alokaci ekonomických zdrojů 

v ekonomice. Daň svým působením odebírá hospodářskou moc poplatníkovi a takto získané 

zdroje poskytuje státu. 

Nejviditelnějším působením daně v tomto ohledu je očividně její role jako příjem 

veřejného rozpočtu: Daň je hlavním a nejspolehlivějším zdrojem financování služeb a statků 

poskytovaných státem. James a Nobes uvádí i alternativní zdroje financování státních výdajů: 

prostřednictvím emise peněz nebo skrze zadlužování. Při důkladnějším pohledu je však 

patrné, že obě tyto metody mají v praxi na alokaci ekonomických zdrojů podobný dopad, 

jako daně. Tištění peněz pro bezprostřední spotřebu by vedlo k inflaci, a dluhové financování 

by vázalo část úspor, které by jinak mohly sloužit k investicím. Obě tyto metody by navíc 

mohly vyvolat nestabilitu – inflační spirálu, respektive dluhovou past. 

Pro alokaci zdrojů má však vliv i druhá strana daňového vztahu, tedy omezování 

disponibilních zdrojů poplatníka. Stát může tohoto jevu využít při uplatňování selektivní 

daňové politiky tak, aby byly zvýhodněny, respektive postiženy, některé statky nebo činnosti 

na základě politického rozhodnutí. Tento mechanismus lze použít pro korekci tržních selhání, 

například postihování škodlivých externalit vyššími daněmi nebo podporu činností 



6 
 

s externími výnosy prostřednictvím daňových úlev. Při uplatňování takovéto politiky je však 

také zapotřebí mít na paměti i rizika selhání státu. 

2.1.2 Distribuční funkce daně 

Další rolí daně může být její vliv na distribuci bohatství v rámci společnosti. Svým 

způsobem by bylo možné tento vliv zařadit rovněž pod alokaci ekonomických zdrojů, avšak 

vzhledem k tomu, že rozhodující kritérium je zde více hodnotové, než technické, se obvykle 

vyčleňuje zvlášť. 

Tímto rysem daně se stát musí zabývat i v případě jednoduchého daňového systému 

již z toho důvodu, že poplatníci jsou v konečném důsledku lidé a lidé jsou různí, a to jak 

z pohledu schopnosti daň platit, tak z pohledu představ o spravedlivém rozdělení daňové 

zátěže. Kromě toho se také liší názory na společenskou přijatelnost distribuce bohatství 

vlivem tržního mechanismu. Jako extrémní případ uvádí James a Nobes situaci jedince, který 

nemá žádný zdroj příjmů a není schopen pracovat, ať už z důvodu stáří nebo zdravotního 

stavu – takový jedinec je odkázán na charitu ostatních, anebo podporu státu, která je 

financována z daní.  

Tento aspekt daňového systému tak stojí na průniku již tak politicky citlivé otázky 

zdanění a neméně citlivé otázky spravedlivého rozdělení bohatství. 

2.1.3 Stabilizační funkce daně 

Konečně může být daň použita státní mocí i jako nástroj makroekonomické regulace. 

Stát se může pokusit prostřednictvím daňového systému kompenzovat výkyvy 

hospodářského cyklu. Příkladem takového nástroje může být progresivní daň z příjmů: 

v době hospodářského růstu, kdy zisky rostou a ekonomické subjekty se přetahují o zdroje, 

progresivní zdanění zvyšuje daňovou zátěž, čímž snižuje ziskovost investic a 

„ochlazuje“ provoz ekonomiky, přičemž (teoreticky) může vytvářet na straně státu kapitálové 

rezervy pro období recese. Během recese, kdy naproti tomu účastníci trhu soupeří o zakázky 

a o ekonomické přežití, zisky a ceny klesají a přesouvají se do nižších daňových pásem, což 

vede k nižšímu daňovému zatížení a mělo by prospívat šancím na ekonomické oživení. 

2.1.4 Negativní efekty daně 

Kromě výše zmíněných potenciálně užitečných funkcí mají daně i své nevyhnutelné 

nevýhody. Samotná skutečnost zdanění poplatníka omezuje, a ekonomie rozlišuje v tomto 

směru dva druhy působení (Široký, 2008).  
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První je důchodový efekt daně, který představuje absolutní úbytek zdrojů, kterými 

může po zdanění daňový subjekt disponovat. Tím, že si poplatník může dovolit méně, je 

přímočaře umenšen užitek, který může získat z plodů své práce a majetku. Tento efekt daně, 

ač pro poplatníka sám o sobě nepříjemný, nemá ještě velký vliv na fungování tržního 

mechanismu, protože poplatník může stále optimalizovat svou spotřebu v rámci nového 

rozpočtového omezení. Nějaký efekt zde však přesto je, protože se dá očekávat, že racionální 

spotřebitel bude například omezovat spotřebu luxusních statků ve prospěch nezbytných, 

nehledě na to, že bude mít méně zdrojů pro tvorbu úspor. 

Druhý efekt zdanění se nazývá substituční a vzniká, když daň mění cenové poměry 

v ekonomice a tím ovlivňuje rozhodování spotřebitele. Pokud by při absenci daně spotřebitel 

preferoval jednu kombinaci spotřebních statků, ale v důsledku diferencovaného zdanění je 

pro něj výhodnější zvolit kombinaci jinou, pak je spotřebitel svým způsobem 

„nucen“ obětovat část užitku, kterou by měl ze své preferované spotřeby. Přitom je třeba 

poukázat, že v této situaci stát přijde o daňové výnosy z dražší kombinace statků. 

K substitučnímu efektu nemusí docházet pouze v případě selektivních daní, může jej vyvolat 

i všeobecná daň z důchodu nebo spotřeby – v takovém případě může mít vliv na rozhodování 

mezi výdělečnou činností a volným časem, nebo mezi spotřebou a úsporami.  

Substituční efekt vede k tomu, co ekonomická teorie nazývá „ztrátou mrtvé váhy“, 

což je situace, kdy daň zmenšuje užitek spotřebitele i výrobce aniž by přispívala do veřejného 

rozpočtu. K této substituci by nemělo docházet při nasazení daní, na jejichž výši nemá 

rozhodování poplatníka žádný vliv, jako je například daň z hlavy. Na druhou stranu se může 

státní moc substitučního efektu využít tím, že bude usilovat o „ztrátu mrtvé váhy“ u statků 

nebo činností, které považuje za společensky nežádoucí, jak bylo řečeno v oddíle 2.1.1. To 

s sebou samozřejmě nese nutnost tyto nežádoucí statky a činnosti politicky vymezit. 

2.2 Konstrukce daně 

2.2.1 Předmět a základ daně 

Daň je v první řadě definována tím, na jaký se vztahuje předmět a jakým způsobem se 

z tohoto předmětu definuje zdaňovací základ. Předmět daně může být definován velmi 

obecně, například jako příjem nebo spotřeba, nebo naopak velmi úzce, jako v případě akcízu 

na tabák. Definice předmětu daně je asi nejviditelnějším atributem daně, ale i při na první 

pohled jednoduché definici, jako například „daň z úhrnu příjmů poplatníka“, se při pokusu o 

praktickou aplikaci objeví mnoho detailů a technických problémů, které mohou konečné 
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znění právní normy značně zkomplikovat. U daně z příjmů je to například otázka zahrnování 

nepeněžních nebo imputovaných příjmů, nebo například rozlišení uznatelných a 

neuznatelných nákladů. U majetkových daní jsou podobné potíže: zda by se měl zahrnovat 

nehmotný majetek, pokud ano, tak který a jak by měl být klasifikován a vyčíslen. 

Další otázkou, kterou je po definici předmětu daně nutné vyřešit, je způsob, jakým se 

určí základ daně. Teorie (Široký, 2008) rozlišuje mezi daní specifickou, která základ daně 

určuje v naturálních jednotkách, například hmotnosti zdaněné komodity, a daní ad valorem, 

která vychází z hodnoty předmětu daně vyjádřené v peněžních jednotkách. Změření předmětu 

daně v naturálních jednotkách může být jednodušší a jednoznačnější, než jeho ocenění 

v penězích, ale zejména u obecně definovaných daní nemusí být vůbec proveditelné. 

Vláda se může také rozhodnout realizovat svou hospodářskou nebo sociální politiku 

prostřednictvím vynětí některých jinak zdanitelných statků či činností z předmětu daně, 

případně prostřednictvím osvobození. Tímto může stát podpořit žádoucí činnosti nebo 

ochránit slabší daňové subjekty, avšak za cenu náročnější daňové správy. 

2.2.2 Sazba daně 

Po určení základu daně potřebuje daň mechanismus, kterým je z tohoto základu 

odvozena velikost daňové povinnosti. Podle vztahu mezi těmito dvěma veličinami lze rozlišit 

mezi daní proporcionální, progresivní a degresivní. 

Pokud daň roste stejným tempem, jako daňová základna, je daň proporcionální. Tento 

jednoduchý vztah působí na první pohled spravedlivě, avšak přesto je velmi zřídka 

aplikovaný pro všeobecné osobní daně, protože se má za to, že oběť, kterou pro poplatníka 

představuje daný podíl jeho jmění, důchodu nebo spotřeby, se sama o sobě lineárně nevyvíjí. 

Pro chudého poplatníka může například deset procent důchodu představovat riziko ztráty 

střechy nad hlavou, zatímco pro bohatšího jde „pouze“ o dražší dovolenou, ačkoliv 

v absolutním vyjádření je druhá zmíněná částka podstatně vyšší, než ta první. Proporcionální 

daň je nicméně často uplatňována v případě specifických, neosobních daní. 

Progresivní a degresivní daň roste rychleji, respektive pomaleji, než základ daně. 

Progresivní sazba daně může mít několik opodstatnění. Může jít o společenskou poptávku po 

redistribuci, aby poplatníci s větší platební schopností odváděli větší díl do společné 

pokladny. Progresivita může také vzniknout jako důsledek daňové úlevy pro chudší 

poplatníky. Stát také může zvolit progresivní sazbu daně jako nástroj makroekonomické 

stabilizace. 
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Degresivita daně je obvykle důsledkem zdanění specifického předmětu daně fixní 

částkou a jen zřídka cíleným rysem daně. Argumentem používaným ve prospěch degresivní 

daně však může být záměr státu ponechat poplatníkovi větší množství prostředků pro 

investice.  

2.2.3 Poplatník a plátce 

Kromě určení výše daně musí zákon také specifikovat, kdo bude daň odvádět. Daňová 

teorie v tomto směru dělí daně na přímé, které jsou hrazeny přímo poplatníkem, na kterého 

dopadají, a nepřímé, které za poplatníka odvádí jiná osoba, tedy plátce. 

Odvádění daní prostřednictvím plátce může být pro stát i ekonomiku výhodné tím, že 

jako plátce je určena osoba, pro kterou bude zajištění a odvedení daně jednodušší a spojena 

s menším množstvím nákladů, než pro poplatníka. Příkladem této situace může být daň 

sražená z výplaty zaměstnavatelem nebo finančním ústavem. 

Naproti tomu nevýhodou nepřímých daní může být jejich neprůhlednost pro 

poplatníka. Teoreticky, pokud by platil předpoklad racionálního, kalkulujícího plátce a 

poplatníka, by nemělo mít žádný význam která osoba danou daň zaplatí: záležet by mělo  

pouze na celkové změně tržních poměrů danou daňovým břemenem a tedy relativní elasticitě 

nabídky a poptávky. Pokud by například stát rozhodl o změně sazby odvodu na sociální 

zabezpečení, dopad na čistou a hrubou mzdu zaměstnavatele by měl záviset na tom, který 

z partnerů v pracovním vztahu – zaměstnanec nebo zaměstnavatel – má silnější postavení a 

ne na tom, zda stát upravil sazbu odváděnou zaměstnancem nebo sazbu odvodu odváděného 

zaměstnavatelem. V praxi však míra, do jaké si poplatník daň uvědomuje nebo způsob, jakým 

ji pociťuje, může ovlivnit jeho reakci na její změnu. Příkladem může být například rozdíl 

v preferencích mezi vlastníky nemovitostí a nájemci při rozhodování mezi spotřební a 

majetkovou daní ve stejné výši (Brunner a další, 2015), kdy vlastníci vykazují značný odpor 

vůči dani z nemovitostí, zatímco nájemci zůstávají indiferentní. 

2.2.4 Správa daně 

Předchozí otázky a klasifikace daň charakterizovaly a představují její nejviditelnější 

atributy, avšak další technická a administrativní ustanovení mají nepominutelný význam pro 

reálné fungování a vymahatelnost daně. 

Jedno významné rozhodnutí spočívá v určení role státní správy a poplatníka, případně 

plátce, při vyměření daně. Pro přesun většího množství zodpovědnosti za správu daně na 

stranu plátce hovoří fakt, že plátce může mít nejlepší přístup k informacím, na jejichž základě 
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je daňová povinnost určena. Kdyby měl daň vyměřovat úřad sám, musel by zejména 

v případě všeobecných daní zpracovat velké množství informací a aby tyto informace získal, 

musel by provádět široké zásahy do poplatníkova soukromí. Z druhé strany i plátce má se 

správou daně své náklady, které navíc mohou násobně přesahovat náklady státu. 

Náklady spojené se správou jsou na obou stranách ovlivněny komplexitou daně, tedy 

počtem podmínek, které je třeba zohlednit, množstvím osvobození, výjimek a 

diferencovaných sazeb a množstvím a složitostí procedur, které je třeba realizovat pro 

dosažení pokud možno jednoznačné výše daňové povinnosti. Dalšími faktory může být počet 

kontaktních míst, se kterými může nebo musí plátce interagovat, frekvencí plateb a lhůtami. 

Konečně samostatnou otázkou je přístup veřejné moci při jakékoli změně daňového zákona. 

2.3 Cílové kvality daně 

Pro hodnocení daňového systému je třeba mít na zřeteli několik kritérií, které lze 

rozdělit do dvou hlavních kategorií: tou první je posouzení, nakolik jsou daně spravedlivé, 

zatímco druhou kategorií je efektivita, s jakou systém pracuje. 

2.3.1 Spravedlnost 

Široký (2008) uvádí dvě východiska, dle kterých lze posuzovat spravedlnost dané 

daně. Prvním je princip zdanění podle užitku, podle kterého je daň spravedlivá, pokud je jí 

více zatížen ten, který má větší užitek z veřejných statků a služeb. Má se za to, že tento 

pohled by vedl spíše k regresivnímu zdanění, protože se dá očekávat, že lidé s nižšími příjmy 

čerpají větší užitek z veřejných služeb. Z druhé strany je užitek hodnota, kterou je 

v absolutním vyjádření obtížné, ne-li nemožné vyčíslit. V každém případě lze říci, že tento 

pohled na spravedlnost je spíše individualistický. 

Jiný pohled vychází z předpokladu, že na provozu státu a společnosti by se měl 

podílet každý, a to podle své (platební) schopnosti. To znamená, že pokud dva jedinci mají 

podobnou schopnost platit daně, měli by státu odvádět podobné částky, a pokud jeden 

poplatník má větší schopnost, měl by na dani odvést více. Při určování vztahu mezi změnou 

platební schopnosti a daňové povinnosti lze opět rozlišovat několik přístupů: velikost oběti, 

kterou poplatník nese, může být posuzována z hlediska nominální hodnoty, z hlediska 

proporce vůči celkovému důchodu, anebo z hlediska obětovaného užitku. Podle toho, pro 

kterou variantu se společnost rozhodne, může mít daň charakter regresivní (v případě 

nominální hodnoty), proporcionální nebo různě progresivní (pokud se vychází z obětovaného 

užitku). Kromě obtížnosti vyčíslení užitku, tentokrát pro určení velikosti spravedlivé oběti, 
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může být obtížné i určení platební schopnosti, a to zejména, pokud má berní úředník ambici 

zahrnovat do platební schopnosti i těžko ocenitelné a uchopitelné faktory jako jsou 

imputované příjmy nebo lidský kapitál. 

Samostatným aspektem spravedlnosti je pak otázka pohledu společnosti na zdanění 

neřestí, kde může posloužit za příklad tabák, alkohol, sázkové hry nebo třeba nezdravé jídlo 

či fosilní paliva, respektive zvýhodnění či osvobození obecně prospěšných či ušlechtilých 

činností jako je dobročinnost, kultura nebo duchovní život. 

2.3.2 Efektivita správy 

Otázka efektivity daňového systému má více aspektů. Na první pohled je patrná čistě 

technická otázka správy daně a s ní spojené byrokracie. Tato představuje břemeno jak na 

straně státu, který daně vybírá, tak na straně plátce daně, kterému v souvislosti s povinnosti 

daně platit také vznikají administrativní náklady. 

Na straně státu jde o aparát zajišťující výběr daní, ale také kontrolu a boj s daňovými 

úniky. Náklady zde ovlivňuje komplexita stavby daně a složitost jejího vyčíslení. 

Plátci daně vznikají náklady v souvislosti s vedením evidence, která se typicky řídí 

odlišnými pravidly než standardní účetnictví. Ekonomika jako celek také trpí, pokud plátce 

daně místo své primární činnosti investuje prostředky do snahy vyhnout se placení daní. 

2.3.3 Ekonomická efektivita 

Méně zjevný, avšak neméně významný, je ekonomický aspekt daňového systému. Již 

byla řeč o ztrátě mrtvé váhy, tedy ztrátě užitku vznikající daní motivovanou změnou chování 

poplatníka.  

Jednou z možností, jak tuto ztrátu omezit, je uplatňování daní, kterým je obtížné, nebo 

nemožné, se vyhnout. Patrně jedinou realistickou variantou této daně je zmíněná daň z hlavy, 

která však trpí jednak tím, že ji prakticky nelze smířit s principem zdanění podle platební 

schopnosti, ale také tím, že její výše by musela být omezena platební schopností nejchudších 

poplatníků. Další variantou daně odolné vůči substituci je definice takového předmětu daně, 

který nebude závislý na rozhodování poplatníka. Jako příklad by mohla posloužit daň 

odvozená od osobních vlastností poplatníka, bez ohledu na výši skutečně dosaženého příjmu. 

Je zřejmé, že ani tento přístup není schůdný, tentokrát z důvodu těžce vyčíslitelného základu. 

Konečně stát může daň uvalit na zboží, u kterého je substituce velmi obtížná nebo nemožná. 

Příkladem takového statku by mohla být sůl nebo, za jistých předpokladů, půda. I v tomto 
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případě se však ukazuje, že takovéto statky nepředstavují dostatečně rozsáhlý zdaňovací 

základ. 

Praktičtějším a široce uplatňovaným postupem je vybírat větší množství různých daní 

s širším základem. V takovém případě bude jednak substituční efekt z různých předmětů daně 

působit vzájemně proti sobě, ale navíc, vzhledem k tomu, že nadměrné břemeno roste rychleji, 

než přínos z daně, jak ilustruje například Široký (2008), dochází k absolutní minimalizaci 

nadměrného břemene v rámci daňového systému. 

Samostatným aspektem efektivity je pak vztah daňového systému 

k makroekonomickému cyklu. Tento je zapotřebí posuzovat v kontextu vládou používaného 

makroekonomického modelu, a rozdílnost teoretických i ideologických přístupů k tvorbě 

tohoto modelu otázku dále komplikuje. 

2.3.4 Právní perfektnost 

Velký význam má pro daň kromě technických parametrů i její provedení v právní 

rovině, a to jak pro její efektivitu, tak z hlediska jejího ospravedlnění v očích poplatníka. Již 

Adam Smith požadoval v jednom ze svých daňových kanónů, aby daň, kterou má poplatník 

odvést, byla předem známá a nikoliv libovolná, a tento požadavek byl s časem rozšířen o 

transparentnost a jednoznačnost daňových předpisů (Široký, 2008). 

Obecně je náročnost správy daně zvýšena, a efektivita výběru snížena, s počtem 

kritérií, které bere v potaz. To nastává například při diferenciaci daňových sazeb pro různé 

poplatníky nebo různé dílčí předměty daně, při posuzování nároků na osvobození, ale 

například i při detailnější specifikaci postupů pro vyčíslení daně. Zde se může dostat 

zákonodárce do obtížné situace, protože komplexní, specifické ustanovení, může být při 

realizaci stejně náročné, jako ustanovení příliš obecné s prostorem pro interpretaci a tím 

pádem i spory a nejistotu. 

Dalším aspektem, který může poškodit poplatníka, ale i efektivitu berního úřadu, je 

nestabilita a nepředvídatelnost daňového systému. To je však problém, který je teoreticky 

poměrně snadné vyřešit pomocí zdrženlivosti zákonodárců a dostatečně dlouhé legisvakance, 

která oběma stranám poskytne čas se změnám včas přizpůsobit. 

2.4 Specifika majetkových daní 

Většina daňových příjmů pochází v současné době ze zdanění důchodu či spotřeby, 

tedy tokových veličin. Tím se liší od daní z majetku, který je veličinou stavovou. Obecně také 

platí, že majetek jako stavová veličina akumuluje důchod minulých období, a tím pádem se 
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otevírá na první námitku proti jeho zdanění, když obecně bývá zdaněn již příjem, z něhož byl 

majetek akumulován. Na druhé straně majetek sám o sobě představuje potenciální zdroj 

příjmů, a tak další otázkou je, zda nestačí zdaňovat příjem z tohoto majetku. 

2.4.1 Spravedlnost majetkových daní 

Ospravedlnění pro zdanění majetku lze nalézt v obou dříve zmíněných principech: 

užitku i platební schopnosti. Z pohledu principu užitku lze na daň nahlížet jako na platbu za 

služby státu, který je garantem ochrany majetkových práv na svém území. To platí nejen pro 

úsilí policejního sboru při udržování pořádku v ulicích, ale také pro tvorbu institucionálního 

prostředí, ve kterém mohou existovat kapitálové společnosti s jejich více či méně složitými 

majetkovými poměry, a vymáhání závazkového práva. 

Z pohledu principu platební schopnosti je zřejmé, že je větší majetek, nehledě na jiné 

faktory, indikátorem lepší platební schopnosti. Kromě bezprostřední schopnosti uhradit daň 

prodejem nebo převodem majetku samotného jsou zde i další okolnosti (James a Nobes, 

2015): majetek představuje ekonomický zdroj, který může sám o sobě generovat důchod, a 

kromě toho může být znamením společenského postavení, které otevírá jedinci další 

příležitosti, které jedinec bez majetku postrádá – lidé mají jiný vztah k člověku, o kterém se 

soudí, že je majetný, než k člověku nemajetnému. O tom druhém aspektu je možné přemýšlet 

jako o specifickém užití majetku jako ekonomického zdroje. V každém případě je však patrné, 

že poplatník s větším majetkem je schopen platit vyšší daň, než poplatník s majetkem 

menším. 

Argumentem proti zdanění majetku z ohledu na spravedlnost je již zmíněná otázka 

jeho dvojího zdanění: je spravedlivé danit majetek nastřádaný z příjmů, o kterých se 

předpokládá, že již jednou byly zdaněny? Proti těmto výhradám lze namítnout kromě výše 

zmíněného principu prospěchu a vztahu státu k majetkovému právu i to, že majetek a důchod 

jsou odlišné předměty zdanění a pokud by se na ně pohlíželo takto pohromadě, lze podobným 

způsobem argumentovat proti každé jiné dani. Například spotřební daň také zatěžuje již 

jednou zdaněný poplatníkův příjem. Při úzkostlivém trvání na „jednorázovém“ zdanění by 

pak zákonodárce byl nucen navrhnout opravdu jedinou daň, která by pak, v souladu s teorií 

nadměrného břemene, o to více deformovala tržní prostředí. 

Případně lze napadnout specifický úhel tohoto zdanění: je spravedlivé 

„trestat“ zdaněním úspory? Tato kritika vychází ze situace, kdy se dva jinak identičtí 

poplatníci liší pouze svým přístupem ke spotřebě. Zatímco jeden průběžně spotřebovává celý 

svůj důchod, druhý část svého příjmu uspoří. Tímto způsobem se majetkové poměry prvního 
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poplatníka nemění, zatímco majetek toho druhého – za předpokladu, že spoří úspěšně – 

rostou, a s ním i potenciální základ pro zdanění. I zde lze nicméně namítnout jednak princip 

prospěchu, který má poplatník ze státem zajištěného prostředí, které vůbec akumulaci úspor 

umožňuje, a také případnou snahu vlády motivovat, aby byly úspory investovány jistým 

způsobem, jako například ve vzdělání nebo jiných daňově zvýhodněných aktivech, anebo 

může k této dani přikročit v rámci makroekonomické regulace, pokud se vztah mezi 

spotřebou, úsporami a investicemi jeví být pro ekonomiku škodlivý. Zejména váha těch 

posledních dvou argumentů závisí na představě, jakou má společnost o roli státu v národním 

hospodářství. 

Kromě toho je v souvislosti s majetkem a jeho zdaněním ještě možné argumentovat 

tím, že samotná akumulace bohatství může za jistých okolností, zejména v případě velké 

nerovnosti, tvořit ve společnosti napětí a postihuje jednotlivce, kteří vstupují do života bez 

zázemí bohatých předků. 

Nakonec je úkolem politiky a veřejné debaty, aby nalezla vhodnou a společensky 

přijatelnou rovnováhu mezi různými pozicemi, které lze vůči spravedlnosti zdanění majetku 

zaujmout. 

2.4.2 Efektivita zdanění majetku 

Historickým argumentem pro vybírání daně z majetku, a specificky z půdy, je její 

v podstatě předem daná, omezená, neměnná nabídka. Bez ohledu na další okolnosti je 

dostupné pouze omezené množství půdy, což znamená, že nabídka by měla být dokonale 

neelastická a tím pádem by měla celá daň dopadnout na stranu majitele půdy, zatímco pro 

ekonomiku jako celek by měla být zcela nedistorzní (Široký, 2008). V praxi se nicméně 

ukazuje, že nabídka půdy až tak neelastická není a s dopadem daně je to trochu složitější, 

zejména pokud je při vyčíslení základu daně zohledněna hodnota půdy nebo jiné faktory. 

Ve prospěch daně z půdy, případně majetku obecně, může být však něco jiného. 

Pokud by platil předpoklad, že každý účastník trhu využívá svůj majetek maximálně 

efektivně, pak by hodnota majetku vždy reflektovala jeho nejvýnosnější dostupné využití a 

daň, která by měla podobu všeobecné dávky z hodnoty majetku, by byla z pohledu alokace 

neutrální. Pokud však tento předpoklad neplatí, anebo pokud připouští možnost, že poplatník 

se rozhodne majetek ekonomicky nevyužívat z takového důvodu, jako například z preference 

vlastního pohodlí před úsilím spojeným s ekonomickou činností, může i takováto daň 

představovat stimul, aby se poplatník neužívaného majetku zbavil ve prospěch někoho, kdo 

pro něj ekonomické využití najde. 
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V případě, že se jedná o daň z nemovitostí, může být důsledkem daně to, že pro 

vlastníka bude lákavější nemovitost rozvíjet, prodat nebo pronajmout než ji držet jako 

úložiště hodnoty nebo dokonce spekulaci, čímž ji zpřístupní širší ekonomice. Oates a 

Schwab (1997) mluví o tomto jevu jako o efektu načasování, avšak připisují jej pouze 

specifické dani z půdy, protože předpokládá, že v případě daně z hodnoty by vliv daně 

kompenzovala právě změna hodnoty. Kromě toho lze namítnout, že snaha o urychlení 

reálných investic tímto postupem může vést k tomu, že ve snaze zmírnit dopad daně budou 

investoři přistupovat k riskantnějším projektům, což povede k vyšší míře špatných investic, 

plýtvání prostředky a neefektivitě. 

Je třeba podotknout, že toto uvažování v sobě nese i rizika, která je obtížnější 

ekonomicky vyhodnotit. Zaprvé se nabízí osobní dopad takovéto daně na poplatníka, kterého 

pojí s daným předmětem citové pouto a státem vynucená povinnost za tato pouta platit, 

případně ekonomicky tlačit na poplatníka, aby je zpřetrhal tím, že například bude nucen 

prodat rodný dům, může připadat společnosti příliš kruté, bez ohledu na surovou, 

materialistickou logiku, která by jinak viděla veřejný prospěch ve více rentabilním využití 

dané nemovitosti. Dalším problémem je skutečnost, že jsou činnosti, které trh není schopen či 

ochoten ocenit adekvátně vůči užitku, který z nich veřejnost čerpá, typicky proto, že jde o 

pozitivní externality. Oba tyto problémy lze zmírnit či vyřešit prostřednictvím úlev a 

osvobození, avšak za cenu potíží, se kterými je takové řešení spojeno. 

James a Nobes (2015) ukazují další moment, ve kterém se zdanění majetku může 

ukázat jako efektivnější, než alternativy, a to alokaci úspor a investic. Při zdanění příjmů 

může být poplatník demotivován k ukládání svých úspor do aktiv s peněžními příjmy. To 

nemusí být samo o sobě špatně, zejména pokud alternativou jsou společensky prospěšná 

aktiva, nicméně jedná se o daní vyvolanou distorzi, kterou může daň z majetku potlačit, 

protože postihuje majetek bez ohledu na to, zda je výnos z něj peněžního či nepeněžního 

charakteru. 

Posledním aspektem efektivity v případě zdanění majetku pak není ani tak 

ekonomický dopad daně samotné, ale spíše možnost využití synergie vznikající při správě 

této daně v návaznosti na daně ostatní. Zejména v případě všeobecné daně z majetku získává 

finanční správa sadu dat, kterou může konfrontovat a doplňovat s informacemi získanými při 

správě daně důchodové a tím účinněji bojovat s daňovými úniky. Je zřejmé, že tato výhoda je 

vykoupena dodatečnými administrativními náklady na správu majetkové daně. 
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2.4.3 Incidence majetkových daní 

Již bylo zmíněno, že ten, kdo nese břemeno daně, není vždy ten, kdo ji státu odvádí. 

Také bylo řečeno, že za teoreticky ideální situace svislé, dokonale neelastické nabídkové 

křivky dopadá daň zcela na nabízejícího, v tomto případě například na vlastníka půdy. 

Nicméně v praxi je trh přizpůsobivější, než v tomto ideálním případě. 

Daňové břemeno se může poplatník obecně pokusit přesunout dvěma směry: směrem 

„dozadu“, vůči tomu, od koho předmět daně získává, nebo „dopředu“, vůči tomu, komu 

předmět zdanění nebo jeho plody dále poskytuje (citace). Nejpřímočařejším přesunem 

daňového břemene u majetkové daně je jeho přesunutí z majitele majetku na nájemce 

v případě, že je majetek pronajímán. Tímto způsobem se daň projeví v nákladech toho, kdo 

z majetku čerpá užitek, a ten může následně toto břemeno přesunout na své zákazníky nebo 

odběratele, případně i dodavatele, podle toho, nakolik mu to konkurence v odvětví a jeho 

postavení umožní. Obdobně pak může daňové břemeno přesunout i majitel předmětu zdanění, 

pokud jej místo pronájmu sám využívá. 

U prvotního faktoru jako je půda je možnost přesunu daňového břemene 

„zpět“ omezená. Nabízí se v podstatě jen možnost se takového předmětu zbavit, nebo jej 

nepoptávat, a v každém případě různými cestami omezovat jeho potřebu. V případě 

specifické daně z nemovitosti, nebo diferencované všeobecné daně z majetku, může 

poplatník prodat část majetku, která je daní zatížena více, a uložit své úspory v podobě, která 

je zdaněna méně, nebo vůbec, případně je rozpustit ve spotřebě. Tato poslední možnost se 

také nabízí v případě všeobecné daně z majetku, nicméně je třeba připomenout, že je obtížné, 

ne-li nemožné, a pravděpodobně i nežádoucí ocenit a postihnout opravdu veškerý majetek 

poplatníka v nejširším smyslu toho slova, včetně lidského kapitálu, na který lze nahlížet jako 

na pozitivní externalitu. 

Oba dva předchozí mechanismy mají ještě jeden důsledek. Podobně, jako v případě 

mnoha jiných politických rozhodnutí, se jedná o událost, která mění poměry na trhu. V tomto 

případě se jedná o změnu nebo zavedení povinného nákladu, který snižuje reálné či 

potenciální výnosy z držení majetku, a zároveň vytvoří motivaci se zdaněného majetku zbavit 

a tedy zvýšit jeho nabídku na trhu. To se projeví v oceňování a investičním rozhodování, a 

tedy i na ceně zdaněného majetku. Stručně řečeno, majetek zatížený daní by měl ztratit na 

hodnotě. Tím je způsobena újma vlastníkovi, ale z druhé strany může v návaznosti na výše 

diskutovaný argument efektivity prospět subjektu, který by byl schopen majetek ekonomicky 

využít. Míra snížení hodnoty závisí na schopnosti vlastníka přenést daňové břemeno. 
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2.5 Zdanění nemovitostí 

2.5.1 Předmět daně 

Populárnější z dvou diskutovaných koncepcí zdanění majetku je daň z nemovitých 

věcí. Předmětem daně je v tomto případě pouze dílčí část majetku poplatníka, kterou má tento 

poplatník alokovanou v nemovitostech, které bývají rozdělené mezi půdu a stavby. 

Nemovitosti coby základ daně mají výhodu v tom, že je prakticky nemožné je ukrýt a 

zároveň je obvykle možné je jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu vlastníkovi. Existující 

dokumentace v podobě katastru poskytuje úřadům rozsáhlé a spolehlivé podklady aniž by 

kladla dodatečné nároky na plátce či poplatníka. 

Nevýhodou nemovitostí jako předmětu zdanění je právě skutečnost, že postihují právě 

jen část bohatství alokovanou do nemovitostí. Pokud je motivace státu pro zavedení 

majetkové daně snaha měnit distribuci bohatství ve společnosti, účinnost daně z nemovitostí 

je v tomto ohledu omezena. Dalším rizikem je možnost, že zatížení komerčních nemovitostí 

daní může odradit podnikatele od investování do dané lokality, pokud mohou svůj záměr 

realizovat v méně zdaněné jurisdikci. Z druhé strany může stát prostřednictvím diferenciace 

zdanění neupravené půdy a stavebních pozemků či staveb vytvořit prostředí, které realizaci 

investic prospívá, jak to popisují právě Oates a Schwab (1997). 

2.5.2 Základ daně 

Jako základ daně se v případě nemovitých věcí nabízejí dvě veličiny: výměra 

pozemku nebo rozměry stavby vyjádřené v metrických jednotkách, anebo hodnota 

nemovitosti vyjádřená v peněžních jednotkách. 

Jednoznačnou výhodou vyjádření základu daně ve fyzikálních jednotkách je jejich 

objektivita. I tady lze i tady nalézt příležitosti, kde by se mohl poplatník se správcem daně 

přít o detaily, ale prostor pro rozdíly v interpretaci je u fyzikálních veličin nesrovnatelně 

menší, než u hodnoty. Další výhodou, z hlediska výběru daně, je již zmíněná dostupnost 

informací v katastru a průběžné sledování jejich změn v rámci byrokracie spojené se stavební 

činností. Nevýhodou pak je, že z takto vyjádřeného základu daně se obtížně usuzuje na 

platební schopnost poplatníka, nebo na užitek, který z majetku odvozuje. Rozdíly zde mohou 

být dramatické – například při srovnání stejně velké parcely v hlavním městě nebo 

v sousedství městské skládky. 

Hodnota je coby základ daně obtížněji vyčíslitelná a podle metody, kterou stát při 

jejím měření použije, může být nespolehlivá, nákladná na zjištění nebo obojí, ale poskytuje 
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mnohem lepší obraz o platební schopnosti poplatníka a, s jistými výhradami, užitečnosti 

předmětu daně. 

Správce daně má několik možností, jak vyčíslit hodnotu, které vycházejí ze dvou 

možných zdrojů ocenění: jednou variantou je vycházet z tržního ocenění, tedy z reálně 

dosažených cen nemovitostí při transakcích v dané lokalitě. Alternativně může posloužit jako 

východisko odhad hodnoty vypracovaný úřadem. V praxi je pravděpodobně nejschůdnější 

kombinace obou zdrojů ocenění: ojedinělé transakce poskytují informaci, která má  autoritu 

tržního ocenění, ale pouze pro předmět transakce a tedy není nutně vhodná pro ostatní 

nemovitostí spadající pod jurisdikci správce daně. Vypracování úředního ocenění z druhé 

strany zatěžuje úředníka a/nebo poplatníka, podle toho, jakým způsobem je daň spravována. 

Těmto problémům lze ulevit snížením frekvence oceňování, ovšem za cenu toho, že vybíraná 

daň (a zátěž doléhající na poplatníka) nebude sledovat vývoj ekonomické situace. 

Na okraj lze ještě zmínit, že stát může také experimentovat s alternativními metrikami 

pro základ daně. Jako odstrašující příklad může posloužit často zmiňovaná (Široký (2008), 

James a Nobes (2015)…) anglická daň z oken. Jakkoliv představovalo toto měřítko snadno 

měřitelný základ daně, bylo velmi snadné se dani za cenu osobního nepohodlí vyhnout tím, 

že byly okna zazděny, a jediným výsledkem jejího zavedení tak byl malý přínos pro státní 

pokladnu a snížení kvality života poplatníků. 

2.5.3 Daňový subjekt 

Přirozeným subjektem daně z nemovitostí je vlastník, na jehož jméno je nemovitost 

zapsána. Je však možné uvažovat i jiné alternativy, například toho, který nemovitost 

pronajímá, nebo toho, který nemovitost skutečně využívá. Takový přístup by mohl být 

výhodný, pokud by pro danou osobu představovala její účast na správě daně menší 

nepříjemnosti, než pro vlastníka, nebo naopak v případě, že vlastník není z nějakého důvodu 

k zastižení. 

Přesun povinnosti platit daň například na nájemce by také mohl být v souladu 

s principem transparentnosti, pokud by se dalo předpokládat, že se vlastníkovi daří daňové 

břemeno skutečně přesunout, avšak posuzování této zkušenosti by opět přidalo práci správci 

daně a zkomplikovalo zákon. 

Další otázkou ve vztahu k daňovému subjektu je míra, v jaké na něj berní úřad 

přesune povinnosti při správě daně. Je právě výhodou konceptu zdanění nemovitostí, že 

informací, které by stát pro vyměření daně potřeboval získat právě od poplatníka, je velmi 
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málo. Úřad by však mohl potřebovat informace týkající se účelu, ke kterému se nemovitost 

používá, nebo jiné skutečnosti, které mohou mít vliv na sazbu daně nebo osvobození. 

2.5.4 Osvobození 

Každá výjimka a každé osvobození komplikují zákon a otevírají možnost, že ji budou 

využívat i ti, pro které nebyla původně určena. Nicméně je třeba se smířit s tím, že některé 

činnosti a situace si výjimku zaslouží, nebo že společenský přínos výjimky bude větší, než 

náklady s ní spojenou. To je ovšem v případě každé jednotlivé výjimky politická otázka, a 

většinou navíc otázka hodnot. 

Z toho pohledu se nabízí jako kandidáti na osvobození kulturní a náboženské objekty 

nebo další objekty sloužící veřejným zájmům, jejichž provoz a zřízení nemusí být spojeny 

s bezprostředním peněžním prospěchem. 

Ze sociálního hlediska mohou být osvobozeny objekty sloužící obytným účelům, ať 

již vlastní, nebo pronajaté. Plošná výjimka tohoto druhu uleví všem poplatníkům bez ohledu 

na jejich příjem či majetek. Stát může specifikovat, že se výjimka bude vztahovat pouze na 

bydlení jistého druhu, například sociální bydlení, avšak opět za cenu kladení dalších nároků 

na správce daně a další příležitost ke kreativnímu výkladu. Pak je na místě otázka, zda by 

místo výjimky nebylo účinnější zvýšit platby sociálního systému. 

Kromě toho se nabízí možnost osvobodit od daně nemovitosti v majetku státu, pokud 

se na daň nahlíží jako na platbu státu sobě samému, nicméně takováto platba může sloužit 

vnitřním kontrolním mechanismům státu pro svou informativní hodnotu o hospodaření jeho 

jednotlivých složek. 

Osvobození může také získat podobu nežádoucí veřejné podpory, pokud je část nebo 

celá osvobozená nemovitost použita pro ekonomickou činnost v konkurenčním prostředí. 

Podobný problém hrozí v případě všech titulů pro osvobození a vzniká tak motivace pro 

výjimku z výjimky či osvobození, která by zamezovala či omezovala možnost uplatnit 

osvobození, pokud předmět daně slouží výdělečné činnosti. 

Poslední možnost, jak ulevit poplatníkovi, na kterého by mohla daň z nemovitosti 

dopadat příliš těžce, je zavést nějaký druh osobní úlevy, jako je nezdanitelná částka nebo 

sleva na dani. 

2.5.5 Sazba daně 

V první řadě závisí sazba daně na jednotce, v které je určen základ daně. V případě 

fyzikálních jednotek to bude částka v peněžních jednotkách, v případě základu daně 
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v peněžních jednotkách se bude jednat o zlomek. V obou případech závisí výše na významu, 

který stát zdanění majetku přisuzuje a na výši obdobných daní v ostatních jurisdickích, ale 

obecně se pohybuje v rozmezí od jednotek promile po jednotky procent. Jedná se o zdanění 

stavové veličiny, a tak jsou hodnoty, od kterých je možno daň pokládat za konfiskační řadově 

nižší, než u daní z veličin tokových. 

U specifických daní z věci je obvyklé, že jsou ve vztahu k základu daně lineární, 

případně konstantní, nicméně teoreticky je možné zavést více daňových pásem a učinit daň 

progresivní či degresivní. Je to však dodatečná komplikace při vyměřování a je otázkou, zda 

by takový přístup měl nějaké žádoucí účinky. 

Diferenciace sazeb daně pro různé druhy nemovitosti může státu poskytnout nástroj, 

kterým může ovlivňovat relativní lákavost různého druhu investic. Právě podíl rozdílu sazeb 

daní z neupravené půdy a ze staveb na rozvoji městské zástavby popisují Oates a 

Schwab (1997), avšak upozorňují také na to, že tato daňová strategie byla pouze jedním 

z podpůrných faktorů. 

2.6 Zdanění čistého jmění 

2.6.1 Předmět daně 

V případě této všeobecné majetkové daně je předmětem daně čisté jmění poplatníka, 

tedy úhrn jeho majetku, nebo aktiv, snížených o jeho závazky. Takto definovaný předmět 

daně zahrnuje i nemovitosti, ale kromě toho postihuje i movité věci a finanční aktiva.  

Předmět daně typicky nebude zahrnovat některá nejhůře ocenitelná a uchopitelná 

aktiva, která by nebyla zahrnuta v účetnictví, jako například lidský kapitál, nicméně i tak se 

jedná o širokou kategorii. To vede k hlavním obtížím spojeným se správou a výběrem tohoto 

druhu daně: Úřad potřebuje velké množství informací, z nichž značnou část je obtížné, ne-li 

přímo nemožné získat bez součinnosti poplatníka a případně dalších stran. Je 

bezpodmínečnou nutností, aby v souvislosti s touto daní existovalo všeobecné majetkové 

přiznání, a už tato samotná skutečnost klade na poplatníka podstatně větší nároky než 

alternativa daně z nemovitostí. Tyto problémy je možné zmírnit zavedením pásem daně 

s nulovou sazbou nebo osvobozením. 

Výhodu tohoto principu zdanění lze spatřovat v tom, že je ve srovnání s daní 

z nemovitostí bližší vztah k platební schopnosti poplatníka, a také v tom, že jím vláda může 

snáze realizovat politiku redistribuce. Také již byl zmíněn potenciál pro synergii informací 

získaných při správě této daně při kontrole výběru ostatních daní. Za výhodu je možné 



21 
 

pokládat i to, že široký záběr daně omezuje distorzi trhu, přičemž skutečnost, že do předmětu 

daně se obvykle nezahrnuje například právě vzdělání a lidský kapitál, může být vnímána jako 

pozitivní distorze (James a Nobes, 2015). 

2.6.2 Základ daně 

Základem daně z čistého jmění je v peněžních jednotkách vyjádřená částka 

odpovídající hodnotě majetku poplatníka sníženého o jeho dluhy a závazky. Tento princip lze 

uplatnit u soukromých osob stejně jako u korporací, přičemž pro korporace, s ohledem na to, 

že obecně vedou nějakou formu účetnictví, bude jednodušší dodat požadované informace. 

Základ daně lze rozdělit na tři hlavní kategorie: nemovitý majetek, movitý majetek a 

finanční majetek. Pro nemovitosti platí to, co bylo řečeno u varianty zdanění nemovitostí, 

tedy že je velmi obtížné je ukrýt a stát by o nich měl mít dobrý přehled. V době 

bezhotovostních plateb a centralizovaných zúčtovacích středisek existují i nástroje, jak 

kontrolovat stavy a toky finančních aktiv, ačkoliv existují cesty a mechanismy, které to 

mohou značně zkomplikovat. Obtížně kontrolovatelná je také kategorie movitých věcí. 

Největším problémem při vyčíslení základu daně je ocenění. Jednou z možností je 

použití tržních hodnot, které však nejsou vždy k dispozici nebo aktuální, a služby odborníka, 

který by poplatníkovi mohl potřebné údaje autoritativně poskytnout, by musely být nákladné 

ať již pro poplatníka, nebo pro úřad. Alternativou mohou být úřadem vypracované tabulky a 

postupy, kterými se při vyplnění daňového přiznání bude poplatník řídit, aby získal nějaké, 

třeba zjednodušené a ne zrovna tržní, ocenění. I v tomto případě je však patrné, proč správa 

tohoto druhu daně představuje značnou administrativní zátěž pro správce daně i pro 

poplatníka. 

2.6.3 Daňový subjekt 

Daň z čistého jmění je na rozdíl od daně z nemovitostí daň vyloženě osobní a spíše 

než k zdaňovanému majetku se váže ke konkrétnímu poplatníkovi. Tímto může být fyzická 

osoba nebo korporace. V obou případech se od subjektu daně očekává spolupráce při 

vyměření daně, což, jak bylo naznačeno, představuje pro korporaci obecně menší problém, 

než pro fyzickou osobu. Nabízí se tedy možnost považovat za subjekt daně celou domácnost, 

kdy by daň přiznával a platil pouze jeden z členů domácnosti, případně ulevit od povinnosti 

přiznávat daň poplatníkům, kteří spadají pod některé osvobození nebo by jejich daňová 

povinnost, existuje-li vůbec, nedosahovala určité výše. 
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2.6.4 Osvobození 

Pro úlevy od této majetkové daně platí obdobně to, co platilo pro osvobození od daně 

z nemovitostí, s rozdílem, že se posuzuje osoba poplatníka spíše, než druh zdaňovaného 

majetku. I zde může být motivací pro osvobození hodnotové politické rozhodnutí, jako 

například v případě dobročinných, kulturních či náboženských organizací, nebo pragmatická 

úleva v případě státem kontrolovaných poplatníků, a i zde je třeba vzít v úvahu dopad na 

hospodářskou soutěž, pokud některý z takto osvobozených poplatníků provozuje zároveň i 

standardní ekonomickou činnost. 

Zákonodárce se může přiklonit i k tomu, aby od daně osvobodil ze sociálních ohledů 

poplatníky, jejichž majetek nepřekročí určitou mez. To pochopitelně vyžaduje, aby i 

poplatník, který bude nakonec osvobození uplatňovat, měl určitý přehled o svém jmění, a 

také může usnadnit vyhýbání se dani, protože úřad bude mít o dokument k ověření méně. 

Z druhé strany s ohledem na koncentraci bohatství, kdy je nejbohatším deseti procentům 

obyvatel přisuzováno 67,3 % a nejbohatšímu procentu pak 38,6 % národního bohatství 

(Davies a další, 2014) se může toto riziko jevit jako přijatelné pokud významně uleví 

podstatné části populace, která by na této dani odvedla velmi málo, pokud vůbec něco. 

2.6.5 Sazba daně 

U daně z čistého jmění představuje sazba daně podíl na celkovém základu daně. 

Podobně, jako v případě daně z nemovitostí, se jedná o základ, který je stavovou veličinou a 

tak jsou za přípustné považovány řádově nižší sazby, než je tomu u veličin tokových, a 

pohybují se v jednotkách promile. 

Na rozdíl od daně z nemovitostí je u daně z čistého jmění progresivní sazba, a to 

přinejmenším v podobě základní slevy na dani nebo pásma s nulovou sazbou daně. Je zřejmé, 

že se nejedná pouze o sociální ochranu, ale také o ochranu finančního úřadu před nutností 

zpracovat množství daňových přiznání s velmi nízkou daňovou povinností a poplatníků před 

zbytečnou a neefektivní administrativní zátěží. 

I v případě této daně je možné uplatňovat různé sazby daně a obvyklým uplatněním 

této možnosti jsou odlišné sazby pro fyzické osoby a korporace, a to nejen výší sazby 

samotné, ale i odlišnou progresivitou, kdy sazba pro korporace je na rozdíl od sazby pro 

fyzické osoby lineární. 
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2.7 Další majetkové daně 

2.7.1 Transakční daně 

Kromě pravidelné daně z majetku, ať už nemovitostí či čistého jmění, stát má (a 

obvykle i do jisté míry využívá) možnost jednorázově zdanit majetkové transakce. Takto 

koncipovaná daň má výhodu v tom, že při obchodních transakcích je problém ocenění 

majetku pro účely vyměření daně vyřešen cenou dané transakce, protože ocenění již provedli 

účastníci transakce. To však neplatí za všech okolností, například v případě směny, daru 

anebo v případě, že mají účastníci zájem skutečnou hodnotu transakce utajit. Za další výhodu 

je možné považovat to, že transakční daň zatěžuje spekulativní obchody a tím omezuje 

množství spekulací. Tento efekt má ovšem i odvrácenou stranu, protože spekulace mohou 

prospívat likviditě trhu s daným předmětem transakce a také se podílejí na tvorbě tržních cen.  

Často se uplatňuje daň z převodu nemovitostí, jejíž základ představuje hodnota 

převáděné nemovitosti a sazba se pohybuje v rozmezí jednotek procent z této částky. 

Další často používaná transakční daň je daň z dědictví či odkazu. Někteří ekonomové 

navrhují u tohoto druhu daně velmi vysokou sazbu coby nástroje proti akumulaci bohatství a 

tvorbě a růstu nerovnosti. Jedním z argumentů je to, že se jedná o „nezasloužený“ příjem, 

který nijak neprospívá fungování tržního mechanismu. Protiargumentem je pak jednak 

skutečnost, že snaha o zajištění potomstva je významnou motivací pro ekonomicky aktivní, a 

také poněkud cynické konstatování, že pokud si dědic odkaz „nezaslouží“, pak jej o ně 

ekonomicky zdatnější konkurence rychle připraví. Obvyklé je spíše mírné nebo žádné 

zdanění dědictví a odkazů. 

Bezúplatné převody a dary bývají také předmětem transakční daně, je však brán ohled 

na vztah mezi účastníky transakce. Častými motivy pro osvobození bývá rodinný vztah nebo 

určení daru pro dobročinné účely. 

Poslední zmiňovaná transakční daň je daň z finančních transakcí, která byla 

v poslední době diskutována zejména v souvislosti s regulací finančního trhu a tvorbě zdrojů 

pro boj s hrozbami ohrožujícími stabilitu finančního systému. Názory na důsledek zavedení 

takovéto daně, která se charakterizuje velmi nízkou sazbou při velmi vysokém objemu 

zdaněných transakcí, se však různí – někteří tvrdí, že by tato daň učinila trh méně efektivním, 

jiní tvrdí, že by jej mohla učinit méně živelným a těkavým. V současné době nicméně některé 

státy vybírají daně z některých druhů finančních transakcí v podobě kolkovného, například z 

emise nebo z obratu prodeje akcií.  
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2.7.2 Specifické majetkové daně 

Jde o daně, které se zaměřují na konkrétní statek nebo aktivitu, podobně, jako je tomu 

u akcízů, avšak na rozdíl od daní ze spotřeby jsou vybírány na základě vlastnictví předmětu 

daně. Často jde také o daně, jejichž výnos je účelově určený a souvisí s předmětem zdanění. 

V České republice je příkladem takové daně daň silniční. Výhodou této daně může být její 

věrné respektování principu užitku. 

Může však jít i daně s obecnějším záběrem, které však vycházejí z nějakého 

specifického indikátoru namísto snahy o vyčíslení základu daně, a proto sem klasifikace 

OECD řadí například i zmíněnou daň z oken. S ohledem na zmíněný debakl této daně je 

patrné nebezpečí, že se daň zcela mine účinkem, pokud je vztah mezi předmětem zdanění, 

záměrem zákonodárce a rozhodováním poplatníka od začátku špatně nastaven. 

V rámci příjmů státních rozpočtů mívá tato kategorie daní jen okrajový význam. 
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3 Implementace principů zdanění majetku v České republice 

3.1 Majetkové poměry v České Republice 

Pro posouzení uplatnění majetkových daní je nejprve zapotřebí připravit kontext 

v podobě přehledu o majetkových hodnotách, které mohou této kategorii daní posloužit za 

předmět. S ohledem na dva hlavní principy všeobecného zdanění majetku to znamená jednak 

rozsah a strukturu nemovitostí, tedy pozemků a staveb, respektive ocenění hodnoty čistého 

jmění jednotlivců a korporací. 

3.1.1 Nemovitosti 

Území je jedním ze základních atributů státu, a schopnost vymáhat v na něm právo je 

dalším. Není proto překvapivé, že stát má poměrně přesný přehled a podrobnou dokumentaci 

o rozsahu a povaze nemovitostí, které se na jeho území nacházejí. 

Česká republika se rozkládá na ploše 7 886 779 ha, které jsou v katastru klasifikovány 

do několika kategorií, jak ukazuje tabulka 3.1 

 

Druh pozemku Výměra k 31. 12. 2014 (ha) 

Orná půda 2,978,989 

Chmelnice 10,276 

Vinice 19,611 

Zahrada 163,601 

Ovocný sad 45,920 

Trvalý travní porost 997,225 

Lesní pozemek 2,666,376 

Vodní plocha 164,835 

Zastavěná plocha a nádvoří 132,192 

Tabulka 3.1- Půda České republiky 

 

 

Podle průzkumu příjmů a majetku domácností provedeného ECB (2013) v zemích 

eurozóny představují nemovitosti nejvýznamnější podíl majetku domácnosti – 60,8 % 

reálných aktiv domácností eurozóny představuje bydlení a dalších 22,7 procent ostatní 

nemovitosti. Většina ze zbylých aktiv představuje podnikatelský majetek individuálních 

podnikatelů a pouze méně než pět procent připadá na vozidla a cennosti. 
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Tento průzkum na území České Republiky neproběhl, ale v sousedním Slovensku je 

poměr významu nemovitostí ještě vyšší, než průměr eurozóny – obydlí zde představuje přes 

osmdesát procent hodnoty aktiv domácnosti a další nemovitosti dalších sedm procent. Není 

důvod se domnívat, že by rozvahy Českých domácností měly mít v této věci drasticky 

odlišnou strukturu, zvláště s ohledem na to, že za značnou část variability v kompozici 

nefinančních aktiv byla zodpovědná odlišná preference různých národů při rozhodování mezi 

bydlením ve vlastním a pronájmu, což je otázka, která v konečném důsledku nemá velký vliv 

na celkový objem bohatství
1
. 

[mil. Kč] 
ČR 

Celkem 

Nefinanční 

podniky 

Finanční 

instituce 

Domácnosti 

a NISD 

Vláda 

Vyrobená aktiva 
            

19,966,240  
                           

9,416,230  
                     

223,309  
                              

5,007,292  
              

5,319,409  

Fixní aktiva 
            

17,629,407  
                           

7,841,956  
                     

208,058  
                              

4,553,457  
              

5,025,936  

Obydlí 
              

4,803,187  
                              

494,642  
                         

1,125  
                              

4,050,947  
                  

256,473  

Jiné stavby 
              

9,351,694  
                           

4,509,615  
                     

156,086  
                                  

255,189  
              

4,430,804  

Nevyrobená aktiva 
              

9,448,226  
                              

705,244  
                       

36,785  
                              

1,215,908  
              

7,490,289  

Nefinanční aktiva celkem 
            

29,414,466  
                         

10,121,474  
                     

260,094  
                              

6,223,200  
            

12,809,698  

Tabulka 3.2 – Nefinanční aktiva 

Podle údajů ze systému národních účtů (ČSÚ, 2016, viz Příloha 1 a Tabulka 3.2) byla 

na konci roku 2014 hodnota vyprodukovaných aktiv (tedy včetně movitého majetku, ale bez 

pozemků) v držení domácnosti a neziskových organizací sloužících domácnostem 

odhadována na o něco více než pět bilionů Kč, přičemž čtyři biliony z toho připadaly na 

obydlí a další čtvrt bilionu na další stavby. 

Obydlí však nejsou jediným druhem nemovitostí. Kromě nich existují ještě 

podnikatelské nemovitosti, držené převážně právnickými osobami, a pozemky. Většinu 

reálných podnikatelských aktiv drží, nepříliš překvapivě, nefinanční korporace. V Česku to 

ke konci roku 2014 znamená 9,4 bilionu Kč, z toho pět bilionů představují stavby včetně 

obydlí. Finanční korporace bezprostředně ovládají poměrně málo reálných aktiv, v 

podobě fixních aktiv jim náleží „pouze“ něco více, než dvě stě miliard Kč, nicméně jejich 

finanční aktiva reflektují rozsah a užití toho, co ovládají zprostředkovaně. 

Pozemky samotné jsou v klasifikaci národních účtů zahrnuty v samostatné kategorii 

nevyráběných aktiv spolu s nerostnými zdroji. Podle odhadů ČSÚ přesahuje hodnota tohoto 

druhu aktiv v rámci České republiky devět bilionů korun, nicméně převážná většina z tohoto 

                                                           
1
 Může však mít značný význam pro jeho distribuci 
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objemu je přisuzována státu samotnému a na domácnosti připadají nevyráběná aktiva 

„pouze“ v hodnotě takřka 1,2 bilionu Kč. 

3.1.2 Movitý majetek 

Movitá reálná aktiva představují relativně malý podíl na majetku domácností, a 

významnou část této kategorie představuje často automobil, a v případě individuálních 

podnikatelů, jejich podnikatelský majetek. Právě motorová vozidla, jejichž provoz je 

podmíněn jejich registrací, jsou také coby movitý majetek státem kontrolovatelná. V případě 

cenností je taková kontrola obtížnější. 

Statistika národních účtů vyčísluje hodnotu dopravních prostředků a zařízení držených 

domácnostmi na o něco více než 77 miliard Kč, což částka, která se ve srovnání s obnosy 

spojenými s nemovitostmi jeví poměrně zanedbatelně. Dopravní zařízení v držení 

nefinančních podniků však jsou již oceňovány na více než 522 miliard Kč. 

Ministerstvo dopravy eviduje v České Republice téměř sedm milionů vozidel (2014), 

a většinu z tohoto počtu představují osobní automobily (4,8 milionu) a motocykly (téměř 

jeden milion). Z pohledu majetkových daní je část tohoto majetku, která slouží k podnikání, 

zatížena daní silniční. Stojí za zmínku, že výnos této daně, ačkoliv odvozený od základu, 

který je podle zde uvedených údajů značně menší, než základ například daně z nemovitostí, 

je s výnosem z této daně srovnatelný (viz příloha 3). 

S motorovými vozidly se kromě daně silniční pojí ještě jedna platba, a to je povinné 

pojištění odpovědnosti. Nejedná se sice o daň, avšak tato platba (podle údajů ČAP dosahující 

za rok 2014 výše 20 miliard Kč) poukazuje na jeden z mechanismů, kterým se jinak 

soukromá a těžce získatelná informace o osobním jmění může promítnout do databází 

institucí. V případě ostatního movitého majetku se nabízí možnost zabránit pojišťovně pojistit 

majetek, pokud nebyl přiznán. Přínos takového opatření by však nemusel být, s ohledem na 

to, jak malý význam mají nefinanční movitá aktiva v celkovém bohatství, dostatečně 

významný na to, aby ospravedlnil tento zprostředkovaný zásah do soukromí. 

3.1.3 Finanční jmění 

Z jedné strany je finanční mění svou podstatou ještě éteričtější než movitý majetek, 

ale z druhé strany bezhotovostní platby a koncept regulovaných, organizovaných trhů 

vyžadují existenci autoritativních zúčtovacích středisek, v nichž lze puls moderní ekonomiky 

sledovat. 
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Česká národní banka vede následující údaje pro stavy finančních aktiv a závazků 

v české ekonomice: 

Stav k 31.12.2014 [mil. Kč]    

 Domácnosti a NISD Nefinanční podniky Finanční instituce 
(bez CB) 

Finanční aktiva celkem 4,693,309 5,882,520 7,319,372 

Závazky celkem (bez VK) 1,474,838 5,200,047 6,026,683 

Podíly a účasti  3,933,806 1,219,782 

Čisté finanční jmění 3,218,471 682,473 1,292,689 

Tabulka 3.3 – Finanční aktiva a závazky 

Již první pohled na strukturu finančních aktiv poukazuje na to, jak významným 

sektorem jsou finanční instituce. Ačkoliv kontrolují bezprostředně pouze malou část 

nefinančních aktiv, náleží jim více, než třetina finančních aktiv v tuzemské ekonomice. Bližší 

pohled pak prozradí, že jde z převážné většiny o půjčky a dluhové cenné papíry, pouze šest 

set miliard korun připadá na aktiva majetkového charakteru. Struktura aktiv nefinančních 

podniků vypadá jinak, zde představují majetkové podíly přes čtvrtinu z celkového objemu 

finančních aktiv, následovanou zhruba bilionem Kč v podobě hotovosti a vkladů. 

Nejvýznamnější položku finančních aktiv nefinančních podniků však představují jiné 

pohledávky, mezi které patří zejména zálohy a pohledávky z obchodního styku.  

Spíše, než samotný objem aktiv je však z pohledu jmění společnosti a coby kandidátní 

veličina pro základ daně zajímavější čisté jmění, které odpovídá definici vlastního kapitálu 

jako zbytkové hodnotě aktiv po odečtení závazků. V systému národních účtů ESA je tato 

veličina taktéž nazývána čisté jmění. Vlastním kapitál je zde definován jinak, má charakter 

závazku korporace vůči jejím majitelům. Tento přístup evokuje otázku, zda je vůbec vhodné 

uvažovat čisté jmění korporací jako kandidáta pro předmět, respektive základ, daně – vždyť 

pokud je daní zatížené jmění akcionáře, pak do předmětu daně spadá i hodnota podílu coby 

finanční majetek. Nicméně argumenty v této otázce již byly řečeny a pro potřeby tohoto textu 

budou korporace posuzovány jako separátní entity způsobilé platit daň, a z pohledu 

majetkových daní bude za potenciální předmět považováno jejich čisté jmění. 

Jednou z kategorií závazků, která bývá někdy označována jako prvek vlastního 

kapitálu, jsou pojistné či penzijní rezervy. Pro tyto položky je však v rozvaze podle ESA 

zvláštní kategorie a pro účely určení čistého jmění mají charakter závazku. V České republice 

se podle údajů ČNB jedná v úhrnu o 737 miliard Kč rozdělených mezi pojišťovací 

společnosti a penzijní fondy. 
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Na straně aktiv jsou pak svébytným druhem finančního majetku kryptoměny, jako je 

například Bitcoin. Je to kategorie virtuálních měn, která existuje v podobě veřejných, avšak 

zašifrovaných dat na decentralizované počítačové síti. Povaha použité technologie umožňuje, 

aby byly transakce zpracovány anonymně – systém potvrdí oprávněnost požadavku na 

základě šifrovaných dat, aniž by musel být schopen identifikovat účastníka transakce. Takto 

nabytá anonymita je z jedné strany oslavována coby přínos svobodě a soukromí, ale z druhé 

strany také zneužitelná pro platby za trestnou činnost anebo, v souvislosti se zdaněním 

majetku, jeho ukrytí před berním úřadem. Proti tomu posledně jmenovanému použití však 

hovoří zejména vysoká nestabilita kurzu kryptoměny, jak uvádí ve svém varování ČNB, a 

samozřejmě také riziko ztráty šifrovacího klíče nebo podvodu, není to tedy příliš bezpečné 

úložiště bohatství. Ve Švýcarsku, kde daň z čistého jmění existuje, jsou podle zprávy 

Švýcarské federální rady z roku 2014 kryptoměny i nadále spíše okrajový fenomén, a 

upozorňuje spíše na rizika zneužití systému pro financování trestné činnosti a slabou ochranu 

účastníků transakce před podvodem, než na riziko vyhýbání se daním. 

3.1.4 Rozdělení bohatství 

Bohatství je v České republice rozděleno při Giniho koeficientu 0,77 (Brunner a další, 

2014) poměrně nerovnoměrně. Je to hodnota, která nevybočuje z evropského průměru, avšak 

může se jevit překvapivá v kontrastu s poměrně nízkou nerovností příjmovou. Brunner a další 

vysvětlují tento nepoměr, nejlépe viditelný ve skandinávských zemích, kde je majetková 

nerovnost dokonce ještě vyšší, tím, že spolehlivý stát blahobytu snižuje motivaci obyvatel 

střádat aktiva na horší časy, nehledě na související vyšší zdanění, které dále omezuje 

schopnost spořit. 

Tentýž zdroj také představuje následující obrázek o rozdělení majetku v České 

republice: 

Rozdělení dospělých podle bohatství v $ 

[%] 

Méně, než 10.000 10.000 až 100.000 100.000 až 1.000.000 Více, než 1.000.000 

40,2 53,2 6,2 0,4 

Podíl horního kvantilu dospělých na celkovém bohatství 

[%] 

Horní decil  Horní percentil  

67,3   38,6   

Tabulka 3.4 – Rozdělení bohatství v České republice 
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Tento druh informací je důležitý pro určení hranic pro osvobození a případně 

rozdělení na daňová pásma pokud by se zákonodárce rozhodl pro progresivní sazbu daně. 

Přesné a spolehlivé informace však nejsou k dispozici dříve, než stát zavede systém daňových 

přiznání.  I z těchto dostupných údajů je však patrné, že například daň, která by bezprostředně 

dopadla pouze na jednoho z deseti dospělých Čechů, by mohla obsáhnout dvě třetiny 

celkového bohatství domácností. 

3.2 Správa daní 

Za výběr a správu daní je v České republice zodpovědná Finanční správa, která se 

skládá z územních finančních úřadů pro jednotlivé kraje a ze specializovaného finančního 

úřadu, které jsou podřízeny odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, které je pak 

podřízeno generálnímu finančnímu ředitelství v Praze. S výjimkou specializovaného 

finančního úřadu a obou ředitelství vykonávají tyto orgány svou agendu na svých svěřených 

územních celcích, tedy krajích. 

Ve zprávě o činnosti Finanční správy (2015) je uvedeno, že tento orgán jako celek ke 

konci roku 2014 zaměstnával 15 062 zaměstnanců při průměrném měsíčním platu 26 657 Kč, 

a personální náklady také představují největší nákladovou položku finanční správy – šlo o 

6 482 milionů Kč z celkových nákladů 8 320 milionů Kč, tedy 78 % celkových nákladů. 

Bohužel v dokumentu není dost informací na to, aby bylo možno posoudit relativní náročnost 

správy jednotlivých daní. 

Rozpočtové určení vybíraných daní je z většiny dáno zákonem o rozpočtovém určení 

daní. Ve vztahu k majetkovým daním to znamená, že výnosy daně z nemovitostí jsou 

příjmem obce, v jejímž území se nemovitost nachází, zatímco výnos z daně silniční je 

příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Výjimkou je zde Daň z nabytí nemovitých 

věcí, která je v současné době regulována opatřením senátu. Toto opatření specifikuje, že 

výnos z daně je příjmem státního rozpočtu. 

3.3 Daň z nemovitých věcí 

Česká republika je jednou ze zemí, která uplatňuje princip pravidelného zdanění 

nemovitostí. Ačkoliv jde v podstatě o jedinou daň, kterou mají pod kontrolou obce, relativně 

k celkovému státnímu rozpočtu jde o daň spíše okrajového významu. Daň je upravena 

Zákonem č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitých věcí. 
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3.3.1 Předmět daně a její vyměření 

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou nemovitosti nacházející se na území České 

republiky. Zákon rozlišuje kategorii staveb a pozemků, a podle toho je také norma rozdělena 

na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, přičemž obě daně dále rozlišují mezi druhy 

pozemků, respektive staveb podle jejich povahy a účelu. 

Daňovým subjektem je v obou případech obecně vlastník nemovitosti, ale existují 

výjimky: u nemovitosti ve vlastnictví státu je odpovědnost předána organizační složce státu, 

pokud je nemovitost, a pokud je vlastníkem stát a nemovitost je pronajímána nebo 

propachtována, je poplatníkem nájemce, respektive pachtýř. 

Základem daně z hospodářsky využívaných pozemků, tedy mimo jiné orné půdy, 

nebo hospodářských lesů, a zahrad, je hodnota pozemku v Kč určená podle zákona nebo jím 

odkazované vyhlášky. Neodvíjí se tedy bezprostředně od tržních hodnot aktuálních pro dané 

období, avšak změny tržní situace se v ocenění mohou zprostředkovaně projevit. Pro ostatní 

pozemky je základem daně jejich výměra v metrech čtverečních. 

Tomuto dělení odpovídají i rozličné sazby daně. V případě zemědělských pozemků a 

zahrad je sazbou podíl na základu daně vyjádřený v procentech, konkrétně jde o 0,25 a 0,75 

procent pro hospodářské lesy, pastviny a rybníky, respektive pro ostatní zemědělské pozemky 

a zahrady, zatímco ostatní pozemky mají sazbu vyjádřenou v Korunách na metr čtvereční. 

Nejvyšší sazbou, 5 Kč/m
2
, jsou zatíženy zpevněné plochy sloužící průmyslu a zemědělské 

výrobě jiné, než prvovýrobě, které obdobně přísluší 1 Kč/m
2
. 

Základem daně ze staveb a jednotek je výměra zastavěné plochy v m
2
. Tento základ 

posléze prochází řadou úprav prostřednictvím koeficientů vztahujících se k charakteru 

nemovitosti i velikosti obce, přičemž obec, v jejímž území se nemovitost nachází, může 

vyhláškou některé z těchto koeficientů ovlivnit. 

Zákon o dani z nemovitostí obsahuje také výčet osvobození. Od daně je osvobozeno 

poměrně široké spektrum nemovitostí, od praktického osvobození pozemků ve vlastnictví 

státu a jeho orgánů, přes osvobození z kulturních, náboženských nebo veřejně prospěšných 

ohledů, přes osvobození týkající se infrastruktury až po osvobození nemovitostí sloužící 

k ochraně přírody. Obecně platí, že tato osvobození lze uplatnit, pokud daná nemovitost 

neslouží k podnikání. Specifickým případem je pak maximálně pětileté osvobození od daně 

z nemovitostí v rámci investiční pobídky, které je určeno právě podpoře podnikání.  
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3.3.2 Výnosy daně z nemovitostí 

V roce 2014 bylo na dani z nemovitých věcí inkasováno 9 910 milionů Kč (viz 

příloha 3), což představuje 0,68 % z celkového daňového inkasa (Eurostat, 2015) a 0,23 % 

z Českého HDP. Výnos z této daně je v čase relativně stabilní, což není překvapivé vzhledem 

k povaze předmětu zdanění coby relativně pomalu se měnící stavové veličině. V roce 2009 

nicméně byly novelou jednorázově zdvojnásobeny některé sazby, konkrétně se jednalo o 

sazby daně z nezemědělských pozemků a z velké části staveb a jednotek. Toto zvýšení 

přineslo okamžitý efekt – celkový objem vybrané daně vzrostl z 6 361 milionů Kč v roce 

2009 na 8 747  milionů Kč v roce 2010. 

Co se struktury týče, podle údajů z daňových přiznání (rovněž v příloze 3) je nejvíce 

daně odvedeno za podnikatelské nemovitosti – za rok 2011 bylo v této kategorii přiznáno 

více, než 3 miliardy Kč daně. Další významnou položkou byla obydlí, kdy za obytné domy a 

byty byla přiznána daň v objemu 2 miliard Kč. Další významnou položkou je zemědělská 

půda, za kterou bylo přiznáno více než půldruhé miliardy Kč. Zvláště to poslední číslo je 

zajímavé s přihlédnutím k relativně nevelkému významu pozemků v rozvaze domácností a 

firem, a také v souvislosti se způsobem, kterým se vyčísluje základ daně z této kategorie 

pozemků. 

3.3.3 Daň z nemovitostí v mezinárodním srovnání
2
 

Daň z nemovitostí je populárním, i když obvykle ne příliš významným, prvkem 

daňových systémů ostatních zemí. Mezi zeměmi OECD je patrně nejdůsledněji uplatňována 

Velkou Británií. Ve Spojeném království tvořily příjmy z majetkových daní za rok 2013 

v objemu 69 358 milionů liber přes 12 % daňových příjmů. Kromě kolkovného, na kterém se 

vybralo 11 540 milionu liber, jsou nejvýznamnějšími daněmi hybridní komunální daň 

„council tax“, což je daň z nemovitostí zohledňující osobu poplatníka, a její komerční 

ekvivalent „non-domestic rates“. Na těchto dvou daních bylo odvedeno 27 048, respektive 

24 380 milionů liber. Výše daně je odvozena od úřadem stanovené hodnoty nemovitosti. 

Daňová povinnost je odstupňována s hodnotou nemovitosti, nicméně vzhledem k tomu, že 

daň samotná je vyměřena jako obnos a nikoli poměr, od nejvyššího pásma má výše daně vůči 

hodnotě degresivní charakter. 

Další zemí intenzivně uplatňující majetkové daně je Francie, která je také jedinou 

zemí Evropské Unie, která uplatňuje daň z čistého jmění. V roce 2013 bylo na majetkových 

                                                           
2
 Všechny údaje v této podkapitole pocházejí z Tax Revenue Statistics 2015 (OECD, 2015) 
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daních vybráno 81 099 milionů €, tedy 8,4 % francouzských daňových příjmů. Většinu 

z tohoto obnosu, 54 257 milionů €, představovaly daně z nemovitostí. Dalšími významnými 

položkami byly daně z darů a dědictví (10 456 milionů €) a kolkovné (9 540 milionů €). 

Zajímavá je však právě položka daně z bohatství, kterou Francie zavedla pro občany 

s majetkem přesahujícím 1 300 000 € (Nerudová, 2014). Na této dani se vybralo 4 372 

milionů €, což není zanedbatelná částka ani pro Francouzský veřejný rozpočet, zvláště 

s přihlédnutím k faktu, že daň je explicitně zamířena na majetné poplatníky, a necílí tedy na 

celý agregát národního bohatství nebo bohatství domácností. 

Naproti tomu ve Švýcarsku je daň z čistého jmění hlavní majetkovou daní, a to jak u 

fyzických osob, tak, v podobě daně z kapitálu, u korporací. Daň je vybírána na úrovni 

kantonů i měst, z nichž každý má své vlastní sazby a daňová pásma. Sazby se však pohybují 

v řádu jednotek promile a ve většině kantonů mají progresivní konstrukci. Z celkového 

výběru majetkových daní za rok 2013 v objemu 11 363 milionu franků, tedy 6,7 % 

Švýcarských daňových příjmů a 1,8 % jeho HDP, připadalo 5 629 milionů na daň z majetku 

domácností a 1 537 milionů na daň z kapitálu. Kromě toho ještě některé kantony vybírají 

navíc i daň z nemovitostí (dalších 1024 milionů franků). Zbytek výnosů z majetkových daní 

připadá na transakční daně – dědické, darovací a především kolkovné z finančních transakcí.  

3.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Kromě opakované daně z nemovitostí se v České republice vybírá také transakční daň 

z nabytí nemovitých věcí, která je v současné době upravená Zákonným opatřením Senátu 

č. 340/2013 Sb. O dani z nabytí nemovitých věcí. V rámci majetkových daní je významem 

srovnatelná s daní z nemovitostí, a tedy nijak závratná v rámci celkového rozpočtu. OECD 

(2010) tento druh daní kritizuje za neduhy související se zdaněním transakcí coby nástrojem, 

který může demotivovat k optimální alokaci prostředků. 

3.4.1 Předmět daně a její vyměření 

Předmětem daně je úplatné nabytí nemovitosti, tedy transakce, a jako základ slouží 

nabývací cena nemovitosti. Typicky se jedná o sjednanou cenu, ta se však porovnává s tzv. 

srovnávací daňovou hodnotou, která činí 75 % z úředně stanovené směrné hodnoty, anebo 

z hodnoty vzešlé z posudku znalce. Norma však vyjmenovává několik situací, kdy za základ 

slouží specifická hodnota, například v případě vydražení, vkladu nebo při převodu v rámci 

insolvenčního řízení. 
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Sazba daně činila 3 % až do roku 2013, kdy byla zvýšena na 4 %. Tento obnos má 

obecně povinnost přiznat a zaplatit převodce nemovitosti, avšak nabyvatel za zaplacení daně 

ručí. 

K dani z nabytí nemovitých věcí se váže i několik osvobození. Kromě osvobození 

převodů v rámci státních orgánů nebo státem zřízených korporací se jedná o osvobození 

nových domů a bytů, koupě družstevního bytu nájemníkem nebo o převody v rámci 

insolvenčního řízení. 

3.4.2 Výnos z transakční daně 

Za rok 2014 bylo na této dani vybráno v úhrnu podle nové i starší úpravy 9 286 

milionu Kč, což je o něco málo méně, než kolik se vybralo na dani z nemovitostí. Poměr 

výnosu těchto dvou daní se v průběhu času měnil, ještě v roce 2004 přinesla transakční daň 

do státního rozpočtu téměř dvojnásobek toho, kolik tehdy obcím vynesla daň z nemovitostí. 

Od té doby však proběhla krize a navíc došlo k výše zmíněnému zvýšení sazeb daně 

z nemovitostí. Ke zvýšení sazby transakční daně došlo sice také, avšak účinek na daňový 

výnos byl podstatně menší. 

Výnos daně je dán sazbou, ale i počtem transakcí a jejich hodnotou, a obě z těchto 

veličin závisejí na stavu ekonomiky, a poměrně vysoká sazba navíc od jakékoli transakce 

odrazuje. Pokud je jako účel daně vnímáno omezení obchodů s nemovitostmi, je to jistě 

přínos, nicméně coby zdroj státního rozpočtu se zdá, že je potenciál této daně při jejím 

současném nastavení vyčerpán. 

3.5 Ostatní majetkové daně 

3.5.1 Daň silniční 

Česká republika vybírá daň z motorových vozidel sloužících ekonomické aktivitě. 

Předmětem daně jsou motorová vozidla registrovaná a provozovaná v České republice 

v rámci podnikatelské činnosti. Zákon osvobozuje od daně několik kategorií vozidel 

vybavených výstražným zařízením, jako jsou například vozidla police, záchranné služby nebo 

hasičů, ale také linkové autobusy a vozidla s jedním z několika druhů ekologických pohonů.  

Základ daně má podobu technických specifikací a je rozdílný pro různé kategorie 

vozidel: u automobilů je to zdvihový objem motoru, u návěsů je to součet největších 

povolených hmotností na nápravu a počtu náprav a u ostatních vozidel je to největší povolená 

hmotnost v tunách a počet náprav. Odpovídajícím způsobem jsou pak definovány sazby pro 

různé kombinace základu daně. Sazby pro automobily dosahují jednotek, pro ostatní vozidla 
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pak až desítek tisíc korun. Tyto hodnoty se pak dále upravují podle stáří vozidla, a další úleva 

je poskytnuta pro vozidla sloužící veřejně prospěšným účelům. 

Výnos z této daně, který v roce 2014 činil přes pět a půl miliardy Kč je příjmem 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Není to ani zdaleka jediný příjem tohoto orgánu – 

dalšími příjmy fondu je podíl na spotřební dani a výnosy z dálničních poplatků a mýta. 

Všechny tyto daně a poplatky jedním či druhým způsobem zatěžují provoz, ne-li samotné 

vlastnictví, motorových vozidel. 

3.5.2 Místní poplatky 

Zákon 565/1990 Sb. O místních poplatcích zmocňuje obce vybírat několik 

specifických poplatků. Z těchto poplatků má charakter majetkové daně poplatek ze psů. 

Zákon určuje maximální hodnotu poplatku (1500 Kč) a několik kritérií pro zmírnění nebo 

osvobození, je to tedy daň osobního charakteru. Pro rozpočet obce může být poplatek 

zajímavým zdrojem, avšak z hlediska diskutované problematiky nejde o významnou 

záležitost. 
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4 Alternativní modely vývoje majetkových daní v České republice 

4.1 Předpoklady a omezení 

Česká republika je země, jejíž HDP za rok 2014 dosáhl 4 260 886 milionů Kč, a její 

vláda vybrala v tomtéž roce na daních 1 454 258 milionů Kč. Z této částky bylo 24 867
3
 

milionů Kč, tedy 1,7 %, inkasováno v podobě majetkových daní. Pro srovnání, průměr 

v rámci zemí OECD je 5,5 % z daňových příjmů. 

Tento text vychází z předpokladu, že relativní váha majetkových daní by mohla být 

v České republice větší, přinejmenším na úrovni onoho mezinárodního průměru. K věci lze 

přistupovat ze dvou hledisek. Prvním je hledisko příjmů veřejných rozpočtů, které vychází 

především z toho, že dani z nemovitostí i všeobecné dani z majetku je obtížné se vyhnout. 

Druhým hlediskem jsou efekty, které může mít zdanění majetku na ekonomiku: v případě 

daně z nemovitostí je to nízká distorzivita daně a při vhodné diferenciaci i možný stimul pro 

investice, v případě daně z majetku je to nízká míra vlivu zdanění na ochotu poplatníka 

nabízet svůj ekonomický výkon. Váha, kterou zákonodárce přisoudí těmto dvěma hlediskům, 

bude mít dopad na to, v jakém kontextu by mohla být úprava daně provedena, totiž zda by 

úprava daňového systému spočívala pouze ve zvýšení daní, nebo zda by měl zákonodárce 

snahu provést reformu daňově neutrálně, tedy při zvýšení váhy zdanění majetku ulevit 

poplatníkům od daní jiných.  

Toto je však otázka, kterou se tento text nebude zabývat. Místo toho se pokusí 

odpovědět na otázku, jaké změny by bylo zapotřebí provést, aby se výnos z majetkových daní 

přiblížil k zmíněnému průměru OECD. V hodnotách pro rok 2014 by to znamenalo obnos 

okolo osmdesáti miliard Kč. V případě, že by se změna týkala výhradně daně z nemovitostí, 

by to znamenalo zvýšit výnos z devíti miliard Kč k šedesáti. 

Výpočty budou vycházet z údajů ze systému národních účtů, tedy údajů, které tvoří i 

přílohu 1 a 2 a které jsou převzaty z dat a odhadů Českého statistického úřadu, respektive 

České národní banky, a také na skutečně dosaženém inkasu majetkových daní, které je 

zobrazeno v příloze 3 a pochází od Finanční správy České republiky. 

S povahou zdrojů souvisí i první omezení výpočtů: národní účty jsou komplexní 

systém založený na značném množství odhadů, a i pokud lze předpokládat, že celkové 

                                                           
3
 Do této částky je zahrnuta i daň silniční, kterou však OECD neklasifikuje mezi majetkovými daněmi, ale jako 

daň ze specifických věcí. 
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agregáty nebudou příliš vzdáleny skutečnému stavu věcí, je ještě obtížnější usuzovat z nich a 

spoléhat se na obraz, který mohou poskytovat o jejich struktuře. Lze předpokládat, že 

například správce daně má již nyní k dispozici kvalitnější informace, a pokud by se stát 

odhodlal k implementaci zdanění čistého jmění, brzy po zavedení všeobecných majetkových 

přiznání by měl informace ještě lepší. Tyto informace jsou však tak jako tak důvěrného 

charakteru. 

Další oblastí, ve které jsou níže uvedené výpočty neadekvátní, je reakce trhu na 

změny. Je zřejmé, že jakákoli změna prostředí, a zejména daní, má vliv na veličiny, od 

kterých se odvíjí kalkulace a očekávání ekonomických subjektů. Konkrétně zvýšení daně 

z nemovitostí zvýší s ní spojené náklady, čímž sníží zisk, který je s jejím využitím spojený a 

tím pádem sníží hodnotu, kterou je za pozemek ochotný vlastník zaplatit. Tento efekt bude 

ještě umocněn tím, že již od okamžiku, kdy se změna začne plánovat, začnou tržní subjekty 

nabízet postižené nemovitosti, buď ve snaze přesunout toto znehodnocení alespoň částečně 

na někoho jiného, anebo prostě proto, že držení nemovitosti pouze jako uchovatele hodnoty 

se pro ně stalo příliš nákladné. Tento nárůst nabídky také přispěje ke snížení ceny. Je však 

těžko říci, jak razantní by toto snížení mohlo být.  

4.2 Parametrické změny současného modelu 

Technicky nejjednodušším přístupem k úpravě zdanění majetku je ponechat stávající 

systém z větší míry nedotčen a měnit pouze jeho dílčí parametry. 

Výhodou tohoto přístupu by bylo to, že správce daně má již připravené a zavedené 

struktury pro správu existujících daní, a jedinou výzvou by pro něj bylo vymáhat větší 

objemy nedoplatků. Podobně na straně poplatníka by se nemuselo změnit nic, kromě hodnoty 

na poštovním poukazu. Navíc, jak již bylo zmíněno, představují nemovitosti podstatnou část 

majetku, což omezuje míru, v jaké je předmět daně z nemovitosti omezený ve srovnání 

s celkovým čistým jměním. 

Z druhé strany má tento přístup i nevýhody. Pokud je ambicí parametrické změny 

zvýšit celkový výnos z daně z devíti miliard Kč na šedesát, pak je zřejmé, že přinejmenším 

pro část poplatníků by i přes absenci dodatečné byrokracie měla i pouhá změna čísla na 

složence netriviální charakter. 

S tím by souvisely politické problémy při provádění změny tohoto charakteru, a 

v konečném důsledku i problémy sociálního charakteru, pokud by zákonodárce nebyl ochoten 

část výnosu daně obětovat, jak o tom bude řeč dále. 
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4.2.1 Úprava základu 

Česká daň z nemovitých věcí je poměrně fragmentovaná. Zejména zcela odlišná 

definice základu daně pro hospodářsky využívané pozemky
4

, tedy zemědělskou půdu, 

hospodářské lesy a rybníky, a ostatní pozemky vypadá na první pohled neintuitivně, ale jistou 

logiku má – přinejmenším lze očekávat, že vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, že 

hodnota takto využívaných pozemků se odvíjí od nich samotných, spíše, než od jejich 

lokality, bude jednodušší přiřadit jim tabulkovou, úřední hodnotu. 

Naproti tomu u ostatních pozemků i staveb je určení hodnoty obtížnější a více 

závisející na specificích dané nemovitosti. Je zde možná prostor pro použití hodnoty jako 

základu daně i v těchto případech, avšak nutnost zavádět systém pro úřednické oceňování 

každé jednotlivé nemovitostí by šel proti jedné velké výhodě využití stávajícího systému daně 

z nemovitostí. 

Další úpravou základu daně by bylo možné spatřovat v omezení existujících 

osvobození, avšak žádné z existujících osvobození nebije do očí jako neopodstatněné.  

4.2.2 Úprava sazeb 

Sazby daně z pozemků reflektují klasifikaci různých předmětů daně. V případě sazeb 

z hospodářských pozemků se sice nabízí možnost zvednout sazby daně, avšak s přihlédnutím 

k faktu, že tyto pozemky jsou již nyní zdaněny ve vztahu ke své hodnotě více, než ostatní 

nemovitosti, a také k situaci, kdy zemědělský sektor, který by na zvyšování těchto sazeb 

doplatil nejvíce, je již tak závislý na státní podpoře, se stávající sazby jeví jako adekvátní. 

U ostatních sazeb je situace odlišná. Nejen, že jsou relativně k hodnotě předmětu daně 

zatíženy mírně, mechanismus výpočtu daně nijak neodráží ani hospodářskou situaci, ani 

hodnotu měny. První z těchto nedostatků je důvodem, proč je v tomto modelu navrhovaná 

změna sazeb zaměřená na sazby daně ze staveb a jednotek. Ten druhý by pak mohl být 

důvodem, proč sazbu daně indexovat. 

S ohledem na tyto skutečnosti je načase odkázat na model v příloze 4. Návrh 

parametrické změny, která by směřovala k požadovanému výnosu je triviální a spočívá 

v prosté extrapolaci výnosu ze současné struktury daně při zvýšení některých sazeb na jejich 

desetinásobek.  

Za předpokladu, že by byly sazby daně ze staveb a jednotek, a také sazby daně 

z pozemků kromě těch, u kterých je v současné době základem daně hodnota, zvýšeny na 

                                                           
4
 A zahrady, které však tvoří pouze malou část kategorie 
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desetinásobek současných hodnot, a za předpokladu, že by obce ponechaly koeficienty 

nezměněny a všechny daně byly řádně zaplaceny, mohl by výnos daně dosáhnout až 

osmdesáti miliard Kč, přičemž z převažující většiny by dopadla na podnikatelské subjekty – 

38 miliard Kč podnikatelských staveb a 5 miliard Kč z ostatních pozemků, což jsou zejména 

zpevněné plochy – a v o něco menší, avšak stále významné míře na domácnosti – 14 miliard 

Kč z obytných domů a 9 miliard Kč z bytových jednotek. 

Tyto předpoklady jsou samozřejmě nerealistické. Asi největší ztráta v porovnání 

s tímto ideálním stavem by byla zapříčiněna snižováním místních koeficientů v obcích, 

jejichž zastupitelstva by byla pod značným tlakem jak ze strany občanů, tak podniků. Kromě 

toho je těžko říci, jak velká část poplatníků by nebyla schopna daň vůbec uhradit. Tento 

jednoduchý model také nezohledňuje důsledky zvýšení daní na zátěž na sociální systém, ani 

na pokles spotřební poptávky způsobený odebráním takového objemu prostředků z domácích 

rozpočtů. 

Uvedené hodnoty míry zdanění, která by v uvedeném modelu vzrostla z hodnoty 

okolo jednoho promile na zhruba jedno procento, jsou jen orientační, protože agregáty 

národních účtů nelze ztotožnit se zdanitelnými nemovitostmi, a zejména kategorii 

nevyráběných aktiv nelze ztotožnit s hodnotou pozemků. 

4.2.3 Kompenzace nežádoucích efektů 

Je možné očekávat, že výše uvedené úpravy by přinesly okamžitý efekt a bylo by 

obtížné se jejím dopadům vyhnout. To však neznamená, že lze při větších změnách 

automaticky předpokládat podobně hladký průběh, jako při zdvojnásobení sazeb v roce 2009, 

kdy navíc některé obce samy snižovaly koeficienty, aby si nepohněvaly obyvatele příliš 

prudkým zvýšením daně. Z perspektivy poplatníka se může jednat o poměrně drastické 

změny, které zejména chudší domácnosti a podniky s nižší ziskovou marží mohou uvrhnout 

do existenčních problémů. Existuje několik možností, jak tyto dopady zmírnit. 

Na straně domácností se nabízí již existující systém příspěvků na bydlení, který by 

mohl uhradit daň nebo její část domácnostem, kterým by daňovými změnami vznikl na 

pomoc nárok. Tento systém by zareagoval i na snahu vlastníků nemovitostí přesouvat 

břemeno na nájemníky. Vzhledem ke konstrukci dávky zaznamená tento systém zvýšení 

sociálních výdajů i v případě, že jej zákonodárce nebude v souvislosti s modifikací daně nijak 

upravovat, avšak bylo by zřejmě v zájmu společenské soudržnosti, kdyby byla v návaznosti 

na zvýšení daně tato dávka učiněna štědřejší. 
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Co se týče podnikatelských subjektů, je otázka, nakolik by změna sazeb, třebaže ve 

srovnání s minulým obdobím drastická, byla pro tyto subjekty skutečně nebezpečná. V roce 

2011 bylo na dani z podnikatelských nemovitostí přiznáno 3,3 miliardy Kč, což je sice 

nezanedbatelný obnos, avšak ve vztahu k počtu evidovaných plátců daně příjmů právnických 

osob, tedy o něco více, než 400 tisíc korporací, vychází průměrná daňová povinnost na méně, 

než deset tisíc Kč za rok. V tomto světle se nejeví pravděpodobné, že dodatečná daňová 

povinnost srovnatelná s hrubým ročním platem zaměstnance na minimální mzdě by měla být 

pro fungující firmu neúnosnou zátěží. Z druhé strany je zřejmé, že dopad této daně by byl 

podstatně citelnější pro odvětví, která z hlediska povahy své činnosti potřebují více větších 

nemovitostí. Zvýšení sazeb by zcela jistě nepotěšilo žádného vlastníka výrobní haly nebo 

logistického centra. Kromě toho by v každém případě existovaly podniky, které jsou již nyní 

ve finanční tísni, a skutečnost, že daň z nemovitostí je daňovým nákladem, by pro ně 

nemusela být dostatečnou ochranou. Pro takové případy by zákonodárce mohl uvažovat o 

alternativních úlevách. 

Jako jedna z možností se nabízí rozšíření věcné daně z nemovitostí o osobní složku 

v podobě nezdaněné částky nebo slevy na dani. Tento mechanismus by byl z hlediska 

poplatníka podstatně citlivější, protože by jej ušetřil nutnosti domáhat se kompenzace od 

orgánů sociálního zabezpečení, a navíc by mohl ulevit od zátěže i těm, pro které je již 

současná výše daně z nemovitosti problematická. Jedinou komplikací by mohla být nutnost 

nalezení způsobu, jak úlevu promítnout lidem, kteří žijí v pronajatém bydlení. 

Kromě těchto hledisek může zákonodárce, pokud se odhodlá k daňově neutrální 

reformě, souběžně se zvýšením daně z nemovitostí snížit některou z ostatních daní. Jako 

několik možností lze uvést zvýšení základní slevy na dani nebo zavedení daňového bonusu, 

mírné snížení některých sazeb DPH anebo, pokud by byla vůle sahat do financování 

sociálního zabezpečení, mírně snížit pro svou výši často kritizované sociální odvody a 

zastoupit je právě výnosem této daně
5
. 

4.3 Přechod k principu zdanění čistého jmění 

Podstatně ambicióznější přístup k reformě majetkových daní by byl přechod od 

zdanění nemovitostí k zdanění čistého jmění. Možné jsou i jiné kombinace, jako je tomu 

například ve zmíněné Francii či některých kantonech Švýcarska, nicméně pro potřeby tohoto 

textu by daň z čistého jmění nahradila stávající daň z nemovitostí. 

                                                           
5
 To by však nakonec zřejmě bylo, vzhledem k perspektivě vývoje důchodového systému, spíše symbolické 

gesto. Tento systém bude potřebovat dodatečné zdroje, a ne změnu jejich struktury. 
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Výhodou daně by bylo jednak to, že výsledná daň může postihnout širší spektrum 

majetku než pouze nemovitosti, ale také to, že informace získané při správě daně by mohly 

pomoci v boji s daňovými úniky a možná i při boji s korupcí. Potenciální výhodou ve 

srovnání se zvýšením daně z nemovitosti by mohl být menší politický odpor vůči této dani, 

zvláště pokud by veřejnost uvítala její méně sociálně nemilosrdný dopad či dokonce potenciál 

pro více rovnostářský daňový systém. 

Nevýhody takto dramatické změny daňového systému jsou nasnadě, ač těžce 

vyčíslitelné: jde především o zavádění nové byrokracie, změny v existujících systémech a 

tvorba nových a, z pohledu voliče především, o další byrokratickou zátěž uloženou 

poplatníkovi, protože bez součinnosti občanů v podobě majetkových přiznání tato daň 

fungovat nemůže. Je zde také riziko, že část z postižených majetnějších poplatníků by měla 

snahu majetek, případně včetně vlastní osoby, přemístit mimo dosah daňového úřadu. 

4.3.1 Daňová přiznání a nová byrokracie 

Patrně největší bariérou pro to, aby se stát odhodlal zavést tento druh zdanění je právě 

byrokratický aparát, který se pojí s nutností získat informace o majetnosti daňových 

poplatníků a k následné kontrole a vymáhání jejich daňové povinnosti. Dá se očekávat, že 

pokud by byly takto získané informace následně vhodně zpracovány, mohly by přispět jak 

kvalitě informací o národní ekonomice jako celku, tak by mohly pomoci s kontrolou a 

vymáhání ostatních daní. Z druhé strany by však také existovalo, zejména v případě 

propojení a distribuce těchto informací mezi územními daňovými orgány a mezi 

analytickými složkami finanční správy, případně i mimo ni, riziko zneužití těchto 

nepochybně důvěrných a choulostivých informací. 

Jak již však bylo řečeno, některé země se nenechaly odradit a systém majetkových 

přiznání provozují, mimo jiné již zmiňovaná Francie a Švýcarsko. Adaptovat jejich 

zkušenosti na České prostředí však nebude jednoduché ani při nejlepší vůli. 

Finanční správa české republiky měla na rok 2014 rozpočtovány výdaje přesahující 

8  miliard Kč. Z tohoto obnosu jsou hrazeny náklady na vykonávání agend většiny daní a 

poplatků v České ekonomice, a třebaže lze stěží posoudit, na kterou činnost a kterou daň 

připadá jaký podíl těchto výdajů, není patrně nerealistické předpokládat, že náklady na správu 

systému majetkových přiznání by neměly přesáhnout náklady související s výběrem daní 

z příjmů, z přidané hodnoty a z nemovitých věcí. 
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4.3.2 Definice základu 

Základem daně z čistého jmění by byl úhrn aktiv poplatníka snížený o hodnotu jeho 

závazků. Tato definice je použitelná u daně ze jmění fyzických osob, jak i u daně z kapitálu 

korporací, přičemž v případě korporací může být na místě klasifikovat některé kategorie, 

které se občas řadí pod hlavičku vlastních zdrojů, pro účely daně jako závazky. Sem patří 

zejména technické rezervy pojišťoven nebo závazky penzijních fondů, ale ospravedlnitelné 

mohou být na základě politického rozhodnutí i jiné. 

Je otázkou, jakým způsobem přistoupit ke korporacím sdruženým do skupin. Z jedné 

strany se každý člen skupiny těší výhodám právního statutu korporace, včetně omezeného 

ručení, a tak může být ospravedlněno i zdanění každého člena skupiny samostatně, ačkoliv by 

bylo možno nalézt i argumenty pro zdanění celého celku. Švýcarsko například řeší tento 

problém tím, že zdaňuje kapitál holdingové korporace nižší sazbou. 

Výzvou pro správce daně by při zavedení daně z čistého jmění byla konfrontace 

s problémem nízké kapitalizace, tedy situace, kdy je část kapitálu formálně deklarována jako 

dluh vůči mateřské společnosti, aby využila odlišnost přístupu mezi dluhovým a ekvitním 

financováním. Tento fenomén již dnes ztěžuje výběr daně z příjmů korporací. 

4.3.3 Možná osvobození 

Struktura osvobození od daně by mohla sledovat osvobození od ostatních daní, 

zejména daně z nemovitostí. Jako kandidáti by tedy přicházely v úvahu jednak orgány státu, 

ale také neziskové a veřejně prospěšné organizace. V úvahu by mohlo přicházet také dočasné 

osvobození v rámci investiční pobídky, třebaže úlevy tohoto druhu by měl stát rozdávat 

s rozmyslem. 

Nejpodstatnějším osvobozením, a také osvobozením s největším dopadem na konečný 

výnos daně, však bude rozhodnutí o výši nezdanitelné částky či případně slevy na dani. 

Pokud se lze spolehnout na odhady výzkumného ústavu Credit Suisse v tabulce 3.4 (Davies a 

další, 2014), pak by bylo možné zahrnout osvobozením devadesát procent dospělých, a 

zbývajících deset procent by pak stále kontrolovalo dvě třetiny majetku domácností. 

V tomtéž zdroji lze vyčíst, že 6,6 procenta dospělých disponuje čistým jměním přesahujícím 

100 000 dolarů, což v přepočtu podle průměrného kurzu za rok 2014 představuje zhruba 2 

miliony Kč. Pokud by tedy měl zákonodárce zájem postihnout daní právě horní decil 

populace, základní nezdanitelná částka by se mohla pohybovat někde mezi jedním a dvěma 

miliony Kč. 
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4.3.4 Sazby 

Nastavení sazeb bude opět záviset na hlavním cíli, který zavedením daně z čistého 

jmění zákonodárce sleduje. V případě, že je hlavním účelem dosáhnout daňového výnosu na 

úrovni šedesáti miliard Kč, pak při uplatnění výše zmíněné úlevy by mělo být možné tohoto 

cíle dosáhnout například sazbami zobrazenými v příloze 5 v tabulce pro variantu s vyššími 

sazbami, tedy 5 promile ze základu daně pro zdanění majetku domácnosti a 3 promile pro 

zdanění kapitálu korporací. Užití těchto sazeb by za předpokladu úspěšného výběru daně 

mohlo zajistit požadovanou úroveň daňového výnosu, který by mohl dosáhnout až 

65 miliard Kč, což by zajistilo, že daň státu přinese požadovaný výnos, i kdyby si 

byrokratický aparát s ní spojený vyžádal vynaložení nákladů srovnatelných se současnými 

výdaji daňové správy.  

Z druhé strany jsou tyto sazby poměrně vysoké. Zmiňované Švýcarsko si například 

může dovolit sazby řádově nižší, díky tomu, že má podstatně větší daňovou základnu. Pokud 

by takto vysoké sazby měly představovat pro Českou republiku konkurenční nevýhodu, může 

zákonodárce upustit od požadavku na úroveň celkových daňových výnosů a místo toho 

uplatnit hodnoty z tabulky s variantou nižších sazeb. Při zdanění čistého jmění a kapitálu se 

sazbou jednoho promile by mohl výnos daně dosáhnout 17 miliard Kč, což po odečtení 

dodatečných nákladů na správu daně může dále klesnout na úrovně srovnatelné s výnosem 

daně z nemovitostí podle současného modelu. I přes to by však výsledek mohl být pro vládu 

čistým ziskem, protože by vedl k získání již zmíněných dodatečných informací použitelných 

ve správě ostatních daní, a navíc by tento přístup ke zdanění majetku ulevil nemajetným 

domácnostem. Nevýhodou by však i nadále zůstala dodatečná byrokratická zátěž na bedrech 

poplatníka. 

4.3.5 Rozpočtové určení daně z čistého jmění 

U daně z nemovitostí je intuitivní, že její výnos je přiřazen oblasti, ve které se 

zdaněná nemovitost nachází. Koneckonců kvalita komunity a její infrastruktury je určující 

pro její hodnotu. V případě daně z čistého jmění to již není takové samozřejmé. Je jasné, že 

pokud by měla tato daň nahradit původní daň z nemovitostí, přinejmenším část z výnosu 

bude muset být přidělena jako kompenzace rozpočtům obcí, avšak pokud je cílem reformy 

vybrat v dané kategorii více prostředků, nabízí se otázka, jak je rozdělit. 

Kromě rozdělení celého výnosu mezi obce, či případně využití daně jako další 

generický zdroj státního rozpočtu, může být zajímavá možnost určit výnosy z majetkové daně 



44 
 

jako příjem systému sociálního zabezpečení. Pokud existuje riziko, že v budoucnosti 

zhoršující se demografická bilance neumožní financovat systém důchodů pouze z odvodů 

odvozených od odměn za práci, a jako alternativa jsou prezentovány kapitálové systémy, 

které budou penzisty financovat z kapitálových výnosů, může se stát odhodlat přeskočit 

mezistupeň kolektivního investování a dofinancovávat potřeby důchodců přímo daní 

z bohatství a kapitálu. 

4.4 Společné otázky 

4.4.1 Důsledky zvýšení daní 

Každé zvýšení daně, i relativně nedistorzní daně jako je daň z půdy, s sebou nese 

negativní důsledky pro tržní systém, a čím větší je změna, tím větší jsou její důsledky. Kromě 

již zmíněných bezprostředních dopadů na rozpočty firem a domácností je drastické zvýšení 

daně z majetku způsobilé odrazovat od investic v dané ekonomice, zvláště pokud daná 

ekonomika neposkytuje výrazně lepší prostředí a příležitosti, než srovnatelné ekonomiky 

s nižší daňovou zátěží. Toto může vláda reflektovat ve svém rozhodování o osudu daně 

z majetku různě. 

Jednou z možností je provedení daňově neutrální daňové reformy, kdy je zvýšení 

jedné daně kompenzováno snížením jiné. V Česku je z toho pohledu co snižovat, ačkoliv 

vzhledem k nejistotám, které panují okolo skutečného potenciálu majetkových daní, může 

dobře míněná plánovitě neutrální reforma skončit rozpočtovým deficitem, který by pak bylo 

třeba financovat dluhem, anebo prováděním dalších daňových změn, a zejména to druhé není 

v jakémkoli státě žádoucí. 

Druhou, jednodušší možností, je nechat majetkové daně tak, jak jsou. Prozatím byla 

tato volba v praxi vesměs preferována, nicméně znamená to pokračování stavu, kdy je jistý 

potenciál fiskální politiky nevyužitý. Z druhé strany, stabilita daňového prostředí může být 

přínosem sám o sobě. 

4.4.2 Kombinace 

Dosud bylo v rámci tohoto textu o obou přístupech psáno vesměs tak, jako by šlo o 

volbu buď-anebo. Existují argumenty, proč by bylo lepší uplatňovat pouze daň z nemovitostí 

nebo pouze daň z majetku. Jako příklad lze uvést morální argument týkající se dvojího 

zdanění téhož předmětu u téhož poplatníka, anebo praktický argument, že vedení agendy ke 

dvěma daním je nákladnější, než vedení pouze jedné. 
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Zrovna tak lze však nalézt argumenty, proč vybírat obě daně zároveň je nejen 

v pořádku, ale dokonce žádoucí. Lze poukázat na příklad Francie, kde značná část veřejných 

příjmů v kategorii majetkových daní pochází z daně z nemovitostí, a přitom tato země navíc 

vybírá i daň z čistého jmění. Tyto daně se do jisté míry překrývají, ale zároveň sledují různé 

cíle. I zde se může stát rozhodnout, že ponechá systém daně z nemovitostí jako pomocný 

nástroj hospodářské politiky při ovlivňování struktury investic, zatímco současně bude 

vybírat daň ze jmění ve jménu sociálního smíru a boje s nerovností. 

4.4.3 Ostatní majetkové daně 

Kromě zdanění nemovitostí a čistého jmění se v daňové soustavě vyskytují i další 

majetkové daně. Pro Českou republiku již byly zmíněny daň silniční a daň z nabytí 

nemovitých věcí. O těchto dvou nebyla v tomto oddíle řeč, protože jejich základy jsou již 

zdaněny dostatečně. Dodatečné zdanění silniční dopravy by snad mohlo posloužit jako 

nástroj pro podporu ekologičtějších alternativ, avšak coby forma zdanění majetku je tato daň 

dostatečně vysoká. Co se týče zdanění transakcí s nemovitostmi, i zde se zdá být potenciál 

vyčerpán, jak lze usoudit z pouze nepatrného nárůstu výnosu daně po zvýšení její sazby. 

Dalším kandidátem je daň z darů a dědictví. Zejména daň z dědictví je některými 

ekonomy považována za nástroj, který může účinně bojovat s nerovností, avšak podmínkou 

pro to by byly sazby, které nemají v současných daňových systémech obdoby. 

Posledním kandidátem je pak daň z finančních transakcí, která má často podobu 

kolkovného a v některých zemích, včetně všech třech již jmenovaných – Francii, Spojeném 

Království i Švýcarsku – představuje nezanedbatelný příjem rozpočtu. Nějakou dobu se o 

dani tohoto druhu uvažovalo na úrovni Eurozóny a Evropské Unie jako opatření pro regulaci 

finančního sektoru a akumulaci prostředků na jeho sanování, avšak od té doby byla otázka 

zastíněna naléhavějšími problémy. Z pohledu České republiky jde však pouze o akademickou 

záležitost, protože na rozdíl od všech jmenovaných útvarů není významným finančním 

obchodním centrem a tak by přínos takovéto daně pro veřejný rozpočet byl pochybný. 
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5 Závěr 

Česká republika patří mezi země, které v úhrnné daňové zátěži výrazně nevybočují 

z trendů obvyklých mezi vyspělými zeměmi. Jedním ze specifik jejího fiskálního uspořádání 

je však velmi malý význam, který v její daňové soustavě mají majetkové daně. 

Do jisté míry je to logické a pochopitelné, vzhledem k tomu, že tržní prostředí je zde 

ještě relativně mladé a západní země mají jistý náskok v akumulaci základny pro tento druh 

daní. Rozvahy národních účtů nicméně naznačují, že jistý nevyužitý potenciál se zde v tomto 

ohledu nachází. 

Pokud by Česká vláda měla zájem a vůli upravit daňový systém tak, aby relativní 

význam majetkových daní dosáhl úrovně běžné v západním světě, anebo dokonce přijala 

politiku, která klade na majetkové daně nadprůměrný důraz, vyžádalo by si to poměrně 

drastické změny a tento text nastiňuje dva různé přístupy, kterými by se tyto změny mohly 

ubírat.  

První, technicky jednodušší, avšak také značně nemilosrdná varianta spočívá 

v razantním zvýšení sazeb existující daně z nemovitostí. Zdesateronásobení sazeb daně ze 

staveb, jednotek a části pozemků by mělo potenciál přinést do rozpočtu několik desítek 

miliard korun navíc. Zároveň by však takový zásah vedl ke zhoršení situace nemajetných a 

nízkopříjmových rodin a způsobil navýšení sociálních výdajů, a pro některé podniky, které již 

dnes operují na úrovni bodu zvratu, by mohl představovat ránu z milosti. 

Druhá, odvážnější varianta spočívá v nahrazení stávající daně z nemovitých věcí 

novou daní z čistého jmění, spolu se zavedením institutu všeobecných majetkových přiznání. 

V závislosti na výši sazeb by mohla do rozpočtu přinést taktéž desítky miliard korun, 

nicméně část z tohoto výnosu by musela být obětována na byrokracii spojenou se správou 

této nové osobní daně. 

Stát může samozřejmě zvolit kombinaci uvedených strategií a vybírat oba druhy 

majetkových daní souběžně. Tento přístup může mít své výhody, zejména pokud je na obě 

daně nahlíženo pro jejich specifické kvality odlišně, tedy například používat daň 

z nemovitostí pro ovlivňování relativní atraktivity různého druhu investic a různého využití 

půdy, zatímco daň z čistého jmění coby nástroj redistribuce bohatství a sociálního smíru. 

Cenou za tento přístup je nicméně nutnost spravovat dva druhy daní při omezování výběru 

z obou. 
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Každé zvyšování daní s sebou navíc nese v závislosti na jeho parametrech riziko 

odlivu kapitálu a demotivace investorů, zvláště pokud nebude zvyšování daní z majetku 

doprovázeno snížením zátěže v jiných oblastech. To je také jeden z důvodů, kromě obecné 

nechuti k zvyšování daní vůbec, proč se nabízí i možnost ponechat majetkové daně svému 

osudu. 

Závěrem lze říci, že i přes náklady dodatečného byrokratického břemene na straně jak 

státu, tak poplatníka, se při zvážení nejistých sociálních dopadů jeví varianta zdanění čistého 

jmění jako vhodnější. Dokonce, i kdyby byly sazby daně nastaveny tak, že by konečný výnos 

nepřesáhl výnos současné daně z nemovitostí, umožňoval by tento systém do budoucnosti 

pohotovější reakce výběru daní na hospodářský vývoj a v případě potřeby by šlo jeho 

parametry upravit s větší citlivostí, než je to možné u daně z nemovitostí tak, jak je 

v současné době koncipována. 
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Seznam zkratek 

ČNB Česká národní banka 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ECB Evropská centrální banka 

ESA Evropský systém účtů 

HDP Hrubý domácí produkt 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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