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Úvod 
 

Daně se vyvíjely tak, jak se vyvíjela společnost. První názory na úlohu daní se začaly 

utvářet již ve středověku. V této době byly daně druhořadým nepravidelným příjmem státní 

pokladny. Vybíraly se příležitostně k financování určité potřeby (byly účelově zaměřeny). 

Většinou měly povahu naturální daně (např. Řecko – dobrý občan – dobrovolné placení daní). 

Daním byla přisuzována fiskální funkce (tzn. zabezpečit příjmy panovníka).  

Postupně se začaly zavádět pravidelné a výnosné daně (peněžní a městské daně). 

V pozdním středověku se staly daně pravidelným přínosem do pokladny. Začaly se využívat 

nepřímé spotřební daně – akcízy a přímé daně. Daně byly častým předmětem sporů mezi 

panovníkem a šlechtou. V současné době je daň povinná zákonem určená platba, placená 

pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. 

Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru 

(k financování funkcí státu a veřejné správy, čímž je armáda, vojenská obrana obecně, 

dodržování zákonů, veřejného pořádku, tvorba a údržba infrastruktury apod.) 

Státy používají daně také k částečnému či úplnému financování některých veřejných 

služeb, jako je vzdělání, zdravotní péče, sociální péče, podpora v nezaměstnanosti apod.  

Vývoj evropské integrace vyžaduje pro potřeby fungování jednotného trhu spolupráci 

v daňové oblasti, ať už formou výměny informací, harmonizace či alespoň koordinace 

daňových systémů. Daňová politika byla vždy symbolem národní suverenity státu. 

Má bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první a druhé části popisuji podrobně 

daňovou soustavu České a Slovenské republiky (použila jsem metodu dedukce). Ve třetí části 

jsem se snažila popsat mezinárodní harmonizaci daní, protože Česká i Slovenská republika 

vstoupily do Evropské unie. Dále daňové reformy obou zemí, jelikož daňová problematika se 

neustále vyvíjí, ovlivňuje globalizaci světa i technický vývoj. Na závěr jsem se snažila o 

srovnání daňových soustav (použila jsem metodu komparace). Důvodem vybrání Slovenské 

republiky bylo, že před rokem 1993 byla součástí České republiky.  

Cílem mé bakalářské práce je podrobně seznámit čtenáře s daňovými systémy 

obou zemí a ukázat jejich porovnání. Dále vás chci informovat o jejich výkonnosti 

ekonomiky, jaké přijaly daňové reformy, a jak funguje harmonizace.
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1 Daňová soustava České republiky 

 

Daňovou problematiku v České republice upravuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje správu daní, poplatků a 

odvodů, které jsou příjmem do státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, 

státních fondů nebo Národního fondu České republiky. Mezi další odvody daňového 

charakteru patří pojistné sociálního pojištění a místní poplatky.  

Daň je zákonem určená povinná, nenávratná, neúčelová a neekvivalentní platba do 

veřejného rozpočtu. Plátcem daně je ten, kdo pod vlastní majetkovou odpovědností má 

povinnost daň od poplatníků vybrat nebo srazit a odvést ji státu. Nenese daňové břemeno, ale 

přesouvá jej na poplatníka. Poplatníkem je ten, jehož příjmy, majetek a úkony jsou přímo 

zatíženy daní. Placením daně snižuje svůj disponibilní příjem.  

Základní členění daní je na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně platí poplatník na 

úkor svého důchodu. U nepřímých daní předpokládáme, že je subjekt, který daň odvádí, 

neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt – spotřebitele. Na základě tohoto 

kritéria je tvořena soustava daní České republiky: 

 

- Přímé daně: 

Daň z příjmů:      Daně majetkové : 

      Daň z příjmů fyzických osob,                                  Daň z nemovitostí,                       

      Daň z příjmů právnických osob.                                   Daň silniční, 

                                                                                            Daň dědická, 

                                                                                            Daň darovací,                                                                   

                                                                                            Daň z převodu nemovitostí. 

 

- Nepřímé daně: 

Daň z přidané hodnoty                                Daně spotřební:              

Daň z minerálních olejů, 

Daň z lihu, 

Daň z piva, 

Daň z vína a meziproduktů, 

Daň z tabákových výrobků. 
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1. 1 Přímé daně 

 

1. 1. 1 Daň z příjmů fyzických osob 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je daňový rezident nebo daňový nerezident. 

Za daňového rezidenta se považuje osoba, která má na území České republiky bydliště (místo, 

kde má v úvahu se trvale zdržovat) nebo se zde obvykle zdržuje1. Má daňovou povinnost, 

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

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Za daňového nerezidenta se považuje osoba, která se na našem 

území nezdržuje déle jak 183 dní a nebo zde pobývá za účelem studia či léčení. Tento 

poplatník má daňovou povinnost omezenou pouze na příjmy, které plynou ze zdrojů na území 

ČR. 

Předmětem daně jsou: 

- příjmy2 ze závislé činnosti a funkční požitky – příjmy z pracovněprávního, 

služebního i členského a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 

pro plátce je povinen dbát příkazů plátce, 

- příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti – příjmy ze 

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy 

z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, podíly společníků veřejné 

obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku, příjmy 

z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele atd., 

- příjmy z kapitálového majetku – podíly na zisku z majetkového podílu na 

akciové společnosti, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 

dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem atd., 

- příjmy z pronájmu – příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů 

(jejich částí), příjmy z pronájmu movitých věcí, 

                                                 
1 Zdržováním rozumíme, že na našem území určitá osoba pobývá v průběhu kalendářního roku alespoň 183 dnů 
souvisle nebo v několika období. Do této lhůty se nezapočítává pobyt za účelem studia nebo léčení.    
2 Za příjem považujeme příjem peněžní i nepeněžní a příjmy získané směnou.  
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- ostatní příjmy – dochází zde ke zvýšení majetku například příjmy 

z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně 

příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem atd.3 

Předmětem daně nejsou například úvěry a půjčky, dary s výjimkou v souvislosti ze 

závislou činností, příjmy nabyté z dědictví, příjmy na krytí potřeb v zahraničí, příjmy ze sporů 

u Evropského soudního dvoru. 

Daň vypočteme ze základu daně, který lze snížit o nezdanitelnou část základu daně a 

odčitatelné položky. Základ daně je tvořen pěti dílčími ZD.4 Každý typ příjmu se očistí o 

výdaje, které zákon o daních z příjmu uznává za nutné. Mezi nezdanitelné části můžeme 

zařadit hodnotu darů na veřejně prospěšné účely, dárcovství krve, zaplacené úroky, platby na 

penzijní připojištění, odborové příspěvky, úhrady za zkoušky ověřující profesní způsobilost  

atd. Za odčitatelné položky považujeme ztrátu z minulých let, 30 % výdajů (nákladů) 

vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť  

atd. Základ daně, ze kterého počítáme daň musí být zaokrouhlen na celá sta Kč dolů. Sazba 

daně byla pro rok 2007 klouzavě progresivní, jak můžeme vidět v tabulce č. 1. Od 1. 1. 2008 

se zavádí jednotná sazba daně ve výši 15 %. 

 

Tabulka č. 1. Sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2007 

Základ daně 

od Kč do Kč 
Daň 

Ze základu 

přesahujícího 

0 121 200 12%  

121 200 218 200 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

Vypočtená daň může být snížena o slevy na dani například položky na poplatníka, na 

manželku, která žije s poplatníkem v domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující za 

zdaňovací období 38 040 Kč, na plnou či částečnou invaliditu poplatníka, za každého 

zaměstnance se zdravotním postižením, za studenty a za daňové zvýhodnění na dítě. Pokud 

                                                 
3 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Ze závislé činnosti a funkčních požitků, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového 
majetku, z pronájmu a ostatních příjmů. 
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vypočtená daň je nižší než sleva na vyživované dítě, obdrží poplatník tzv. daňový bonus. 

Maximální částka daňového bonusu činí 52 200 Kč ročně. 

Daňové přiznání se podává do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období.5  

K tomuto datu je nutno daň zaplatit v částce, kterou si poplatník v daňovém přiznání stanovil. 

Pokud daňové přiznání sestavuje daňový poradce, termín podání je do 30. června. Daň 

zaměstnanců strhuje zaměstnavatel, kdežto osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy. 

Ty se stanoví podle poslední známé daňové povinnosti, která se upraví o dílčí základ daně 

z ostatních příjmů. Začne-li poplatník podnikat dva roky daň neplatí. Když ukončuje 

podnikatelskou činnost, za poslední rok také neplatí daň.  

Od roku 2005 do roku 2007 bylo zavedeno společné zdanění manželů. Podmínkou pro 

výpočet daně bylo, že osoby musí být manželé a musí vyživovat alespoň jedno dítě.  

 

1. 1. 2 Daň z příjmů právnických osob 

 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je osoba, která není fyzickou osobou, 

organizační složka státu, která má na území České republiky sídlo nebo místo vedení.6 Tito 

poplatníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na 

území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatník, který nemá 

na území České republiky své sídlo má daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Od daně je osvobozena ústřední banka ČR a 

veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení. 

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím, zděděním nebo darováním nemovitosti 

nebo movité věci nebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů atd.   

Daň vypočteme ze základu daně což je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které 

nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady) a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.7 Pro zjištění 

základu daně se vychází z výsledku hospodaření, který se upraví o položky zvyšující a 

snižující. Vypočtený základ daně musí být zaokrouhlen na tisíce Kč dolů. Sazba daně je 24 % 

(od 1. 1. 2008 21 %). Vypočtená daň může být snížena slevou na dani z titulu investičních 

pobídek, z titulu zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností či z titulu 

                                                 
5 Zdaňovacím obdobím rozumíme kalendářní či hospodářský rok.  
6 Místo vedení chápeme jako adresu místa, ze kterého je řízen.  
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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pořízení registračních pokladen. Daňové přiznání se podává 3 měsíce po skončení 

zdaňovacího období. 

 

1. 1. 3 Daň z nemovitosti 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje daň z pozemků a daň ze staveb. Pro zajímavost 

vývoj cen nemovitostí v České republice je velmi různorodý. Největší zájem o nemovitosti a 

byty je v Praze a jejím okolí. Z hlediska příjmů do poklady obce, je daní nejvhodnější, protože 

zdaňuje zdroje a aktivity lokalizované na území obce.  

 

1. 1. 3. 1 Daň z pozemků 

Poplatníkem daně je vlastník pozemku, organizační složka státu nebo právnická osoba, 

která má právo trvalého užívání. U pronajatých pozemků je poplatníkem nájemce. Uživatel je 

poplatníkem daně, jestliže vlastník pozemku není znám. Má-li povinnost platit daň z pozemku 

více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.  

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru 

nemovitostí. Předmětem daně nejsou například vodní plochy, s výjimkou rybníků sloužících 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, lesní pozemky nebo pozemky určené pro obranu 

státu.  

Od daně z pozemků jsou osvobozeny například pozemky ve vlastnictví státu, pozemky 

určené pro veřejnou dopravu, pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy nebo pozemky kraje, 

které jsou ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.  

Základy daně se liší podle jednotlivých typů pozemků, u kterých sledujeme skutečnou 

výměru a cenu půdy. Sazba daně je procentní nebo až koruna za každý 1 m2. Vždy vycházíme 

z výpisu katastru nemovitostí, kromě stavebního pozemku. 8 

 

1. 1. 3. 2 Daň ze staveb 

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. 

Jedná-li se o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu je poplatníkem 

daně organizační složka státu, právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na 

výpůjčku nebo nájemce, v případě stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky 

                                                 
8 Stavebním pozemkem se rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na 
kterou bylo vydáno stavební povolení.  
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či Správou státních hmotných rezerv.9 Má-li více subjektů vlastnické právo, jsou tyto subjekty 

povinny platit daň společně a nerozdílně. 

Předmětem daně jsou stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, stavby 

způsobilé k užívání a užívané, byty nebo nebytové prostory včetně podílu na společných 

částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Předmětem daně nejsou 

například stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby sloužící veřejné dopravě 

nebo stavby rozvodů energií. Nemovitost, která podléhá dani z pozemků je osvobozena od 

daně ze staveb, jinak by docházelo ke dvojímu zdanění jedné plochy.  

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2. Základem 

daně z bytu nebo samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy v m2 

vynásobená koeficientem ( rok 2007 a 2008 koeficient 1,20). Sazby daně jsou pevné v Kč/m2 

a liší se podle druhu a využití stavby. U rodinných a bytových domů určených k trvalému 

bydlení jsou stanoveny sazby nižší, než u staveb rekreačních (přihlíží se k počtu podlaží 

domu).  

Zaplacená daň z nemovitostí je daňově uznatelným nákladem, pokud se nemovitost 

vztahuje k podnikatelské činnosti a je zařazena v obchodním majetku podnikatele. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího 

období. Daň je splatná v částce do 1 000 Kč najednou do 31. května zdaňovacího období. 

Pokud je daň nad 1 000 Kč je splatná ve čtyřech splátkách. U zemědělské výroby a chovu ryb 

lze daň zaplatit ve dvou splátkách.    

 

1. 1. 4 Daň silniční 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla 

registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, užívá vozidlo 

v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo 

byla zrušena.10 Dále zaměstnavatel, pokud svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady, 

osoba používající vozidlo jako mobilizační rezervu, organizační složka nebo stálá provozovna 

se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.  

                                                 
9 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
10 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 
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Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a 

provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Předmětem daně jsou také vozidla s největší povolenou hmotností, 

alespoň 12 tun určená výlučně k přepravně nákladů. Předmětem daně nejsou speciální pásové 

automobily, zemědělské a lesnické traktory nebo vozidla, kterým byla přidělena zvláštní 

registrační značka. Od daně jsou osvobozená vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná 

v technickém průkazu vozidla jako kategorie L, vozidla diplomatických misí a konzulárních 

úřadů, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla na elektrický pohon atd. 

Základem daně u osobních automobilů je zdvihový objem motoru v cm3. U návěsů je 

základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav. 

U ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách na počet náprav.11 Sazba daně se 

dále snižuje (je-li poplatníkem osoba provozující zemědělskou výrobu nebo splňuje-li limity 

EURO 2, 3)  nebo zvyšuje (u vozidel registrovaných v ČR do 31. prosince 1989) procentně.  

Poplatník v průběhu zdaňovacího období (kalendářní rok) platí zálohy na daň, které jsou 

splatné ve čtyřech splátkách. Vypočtou se z 1/12 příslušné roční sazby za každý kalendářní 

měsíc, v němž vznikla, trvala, či zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Poplatník je 

povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel. Daňové 

přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí 

zdaňovacího období.   

Sleva na dani se týká vozidel využívaných v kombinované dopravě, tj. doprava zboží 

v téže přepravní jednotce (kontejner, výměnná nástavba apod.) nebo v nákladním automobilu, 

přívěsu, návěsu, při které se využije též železniční či vnitrozemská vodní doprava, a to ve 

vzdálenosti nejméně 100 km vzdušnou čarou, pokud začátek či konec přepravy probíhá po 

pozemní komunikaci.12 Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady 

s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy.  

Pro zajímavost za minulý rok stoupl počet registrací o 6,9 %. Největším prodejcem je 

tuzemská Škodovka, poté Ford, Renault, Hyundai a další. Téměř 41 % osobních aut je 

starších než třináct let. V Česku si může dovolit koupit auto stále více lidí. Je to zapříčiněno 

tím, že se zvýšila kupní síla českých domácností a souvisí to s rostoucí silou české 

ekonomiky. 

 

                                                 
11 Veškeré informace zjistíme z velkého technického průkazu vozidla.  
12 BĚLKOVÁ, J. Daňová evidence 2006. Praha: Aspi, 2006. 512 s. ISBN 80-7357-156-0. 
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1. 1. 5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z 

převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze 

zákona nebo z obou těchto právních důvodů. Předmětem daně je nabytí majetku děděním 

(věci movité, byty, nebytové prostory, cenné papíry, věci nemovité, pohledávky atd.). 

Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, snížená o prokázané dluhy 

zůstavitele, cenu majetku osvobozeného od daně, přiměřené náklady na pohřeb, odměnu 

notáře, popř. dědické dávky zaplacené v zahraničí.  

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, při darování do ciziny dárce. Předmětem daně 

je bezúplatné nabytí majetku na základě, a to movitého, nemovitého či jiného majetkového 

prospěchu. Základem daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy vázané k předmětu 

daně, cenu majetku osvobozeného od daně, případně clo a daň zaplacená při dovozu.  

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je v případě prodeje prodávající, nabyvatel je 

ručitelem. V případě nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí je poplatníkem nabyvatel, při 

výměně nemovitostí obě strany společně a nerozdílně. Předmětem daně je úplatný převod 

nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Základem daně je cena zjištěná podle zvláštního 

právního předpisu nebo cena kupní podle toho, která z nich je vyšší. V další případech nabytí 

nemovitosti se jedná o cenu dosaženou vydražením, cena určená znaleckým posudkem atd. 

Pro určení sazby daně jsou osoby zařazeny do tří skupin podle stupně příbuznosti. Sazby 

daně dědické a darovací jsou stanoveny ještě také v závislosti na velkosti majetku. U daně 

dědické se výsledná částka vynásobí koeficientem 0,5. U daně z převodu nemovitostí je sazba 

jednotná ve výši 3 %.  

Osvobození se týká zejména osob zařazených v 1. a 2. skupině dle příslušného právního 

předpisu. Daňová přiznání se u daně dědické a darovací podávají do 30 dnů od ode dne, kdy 

nabylo pravomocné rozhodnutí k ukončení dědického řízení (další případy viz zákon). U daně 

z převodu nemovitostí do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do 

katastru nemovitostí.13 Daň dědická a darovací je splatná do 30 dnů od doručení platebního 

výměru. Daň z převodu nemovitosti je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.   

 

 
                                                 
13 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1. 2 Nepřímé daně 

 

1. 2. 1 Daň z přidané hodnoty 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) zatěžuje konečného spotřebitele, ale odvádí ji 

podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba, provádějící zdanitelná plnění dodávky 

zboží a služeb v rámci podnikání). Postup při zdaňování DPH zajišťuje, aby konečný výkon 

byl DPH zatížen jen jednou.  

Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti.14 Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Osoba, která má 

sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíchž obrat za nejbližších 12 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč se stává 

plátcem daně (další možnosti registrace upravuje § 94 Zákona o DPH).  

Předmětem daně je zdanitelné plnění, kterým se rozumí dodání zboží, převod 

nemovitosti, poskytování služeb, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, 

dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.15 Jedná se o plnění za úplatu i bezúplatná plnění, 

včetně nepeněžního plnění v tuzemsku.  

Základem daně je cena za zdanitelná plnění neobsahující daň. V případě, že je známa 

pouze cena s DPH a sazba daně, je třeba částku daně vypočítat prostřednictvím přepočítacího 

koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa matematicky. Daňovými doklady jsou 

běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, splátkový kalendář, daňový vrubopis atd. 

Sazba daně má základní charakter 19 % a snížený charakter 5 % (od 1. 1. 2008 je snížená 

sazba ve výši 9 %). V příloze č. 1 a č. 2 zákona o DPH nalezneme, které zboží podléhá 

snížené dani a které zvýšené dani.  

Daň na výstupu je plátce povinen přiznat za uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté 

platby, ke dni, který nastane dříve. Plátce daň uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, 

ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Má dále nárok na odpočet, pokud daň na vstupu 

                                                 
14 Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně 
důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů 
(zejména nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů atd.). 
15 Tuzemskem se rozumí území České republiky.  
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( tj. daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění) použije při uskutečnění své ekonomické 

činnosti. Jestli-že, daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu, vzniká daňová povinnost. 

V opačném případě vzniká nadměrný odpočet, který je do třiceti dnů od termínu podání 

daňového přiznání plátci vrácen příslušným finančním úřadem.  

Daňové přiznání je povinen plátce podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc, dle výše obratu plátce za 

předcházející kalendářní rok. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání.  

 

1. 2. 2 Spotřební daně 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Principem daně je zatížit vybrané komodity výrobků zejména: 

a) daň z minerálních olejů, 

b) daň z lihu, 

c) daň z piva, 

d) daň z vína a meziproduktů, 

e) daň z tabákových výrobků. 

Stát je zatěžuje záměrně, protože důvodem je přínos a velmi stabilní příjem pro státní 

pokladnu. Významným faktorem je i zdravotní a ekologické hledisko. Zanedbatelný je výnos 

z vína, který činní přibližně 1 %. Nejvýznamnější je daň z minerálních olejů.  

Poplatníkem daně je konečný spotřebitel, protože daň je zahrnuta v ceně zboží. Plátcem 

daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným 

příjemcem, daňovým zástupcem nebo výrobcem, jímž vznikla povinnost daň přiznat a 

zaplatit. Daňové sklady jsou důležité pro výběr daní a zamezení daňovým únikům. Povolení k 

jeho provozování uděluje Celní ředitelství. Je vybaven měřidlem. 

Spotřební daň je odváděna jednorázově. Základem daně je množství výrobků vyjádřené 

ve stanovených měrných jednotkách, které je uvedeno na příslušném dokladu. Je součástí 

základu pro výpočet DPH. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daňové přiznání se podává za každou ze 

spotřebních daní samostatně do 25. dne po skončení zdaňovacího období.  
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V letošním roce zvýšení spotřební daně se dotkne především kuřáků. Díky ní dojde ke 

zvýšení ceny o 5.60 Kč.16 U DPH podle statistiky rodinných účtů zvýšení snížené daňové 

sazby pocítí každá domácnost jinak. Díky ní každý jedinec musí zaplatit o 200 Kč více než 

doposud. 

 

1. 3 Sociální pojištění 

 

Systém sociálního pojištění se skládá z veřejného zdravotního pojištění, nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sazby daně viz 

tabulka č. 2. Pojistné odvádí jak podnikatel, tak zaměstnanec a jeho zaměstnavatel. Výše 

pojistného se stanoví z vyměřovacího základu za tzv. rozhodné období. Rozhodným obdobím 

za zaměstnavatele je kalendářní měsíc, u osoby samostatně výdělečně činné je to kalendářní 

rok.  

Tabulka č. 2. Sazby daně pojištění 

osoba 
sociální 
pojištění 

veřejné 
zdravotní 
pojištění 

nemocenské 
pojištění 

důchodové 
pojištění 

příspěvek na 
státní politiku 

zaměstnanosti 
zaměstnanec 8,0 % 4,5 % 1,1 % 6,5 % 0,4 % 

zaměstnavatel 26,0 % 9,0 % 3,3 % 21,5 % 1,2 % 

osoba 
samostatně 
výdělečně 
činná 

29, 6 %  
Dobrovolně 

4,4 % 
28,0 % 1,6 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2006. 250 s. ISBN 80-7201-593-1. 

 

Povinnost platit pojistné nemají určité skupiny osob, které jsou přesto účastny 

nemocenského a důchodového pojištění. Jedná se např. o studenty, ženy na mateřské 

dovolené, muže vykonávající vojenskou službu, pokud jim trvá pracovní vztah zakládající 

účast na nemocenském pojištění.17 

Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti se od 1. 1. 2008 ze 

současných 34 % snižuje na 33 % (počítá se se snížením až na 32,1%). Z této částky budou 

organizace hradit 25 %, z toho 2,3 % půjde na nemocenské. Navrhované snížení do roku 2010 

by pak mělo činit 24,1 % a z toho 1,4 % na nemocenské.18 

 

 

                                                 
16 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/reforma-2008/neprime-dane/. 
17 BĚLKOVÁ, J. Daňová evidence 2006. Praha: Aspi, 2006. 512 s. ISBN 80-7357-156-0. 
18 http://www.accontes.cz/dane-2008-prinaseji-vyrazne-zmeny. 
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2 Daňová soustava Slovenské republiky 

 

K základním zákonům patří zákon č. 174/1994 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov, který komplexně upravuje postup při 

správě daní. Právní úpravu daňové soustavy vymezuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani 

z přidané hodnoty, pět zákonů o spotřebních daních (každou spotřební daň ošetřuje zvláštní 

zákon) a zákon o místních daních a místním poplatku za odpady. Mezi důležitý odvod 

daňového charakteru patří pojistné na sociální pojištění.  

Daňovou soustavu Slovenské republiky tvoří: 

Přímé daně     Nepřímé daně 

- Daň z příjmu,     - Daň z přidané hodnoty, 

- Místní daně:     - Spotřební daně: 

 - daň z nemovitosti,                                          - daň z piva,     

- daň ze psa,                                                      - daň z tabákových výrobků, 

- daň za užívání veřejného prostranství,           - daň z vína, 

- daň za ubytování,                                            - daň z minerálních olejů, 

- daň za prodejní automaty,                               - daň z lihu. 

- daň za nevýherní hrací stroje, 

- daň za vjezd a setrvání motorového 

   vozidla v historické části města, 

- daň za jaderné zařízení, 

- poplatek za komunální odpady, 

- daň z motorových vozidel. 

 

2. 1 Přímé daně 

 

2. 1. 1 Daň z příjmů fyzických osob  

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov.  

Poplatníkem daně s neomezenou daňovou povinností je fyzická osoba, která má na 

území Slovenské republiky trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržuje (tzn. více než 183 dní 

v roce, kromě poplatníků, kteří se zde zdržují za účelem studia nebo léčení). Poplatníkem 

s omezenou daňovou povinností je fyzická osoba, která se na území SR zdržuje jen za účelem 
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studia nebo léčení nebo, která denně překračuje hranice do SR v dohodnutých časových 

období za účelem výkonu závislé činnosti.  

Předmětem daně jsou: 

- příjmy ze závislé činnosti – např. příjmy ze současného nebo z předcházejícího 

pracovněprávního vztahu, služebního poměru, členského poměru, příjmy za 

práci členů družstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným, 

platy a funkční požitky ústavních činitelů atd. 

- příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti – příjmy 

z hospodářské činnosti, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, 

příjmy z podnikání dle zvláštních předpisů a příjmy společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti. 

- příjmy z kapitálového majetku – úroky a ostatní výnosy z cenných papírů, úroky, 

výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, výnosy ze směnek kromě 

příjmů z jejich prodeje atd. 

- ostatní příjmy – příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu vlastnictví 

nemovitosti, ceny z veřejných soutěží, atd. 

 

Předmětem daně nejsou přijaté náhrady oprávněné osoby dle zvláštních předpisů, příjem 

získaný vydáním, darováním nebo děděním nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, 

úvěry a půjčky, podíly na zisku vyplácených po zdanění obchodní společností nebo družstva 

atd. 

Základ daně tvoří součet dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů. Snižuje 

se o daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit ve zdaňovacím období,19 ve kterém 

vznikla nebo o nezdanitelné části, které jsou: 

- částka ve výši 19,2 násobku životního minima platného k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období ročně na poplatníka, 

- částka ve výši 19,2 násobku životního minima platného k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem 

v domácnosti (pokud nemá vlastní příjem)20, 

- příspěvky na doplňkové důchodové spoření,  

- účelové spoření (maximálně 12 000 SKK). 

                                                 
19 Zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok (u fyzické osoby, která má příjmy z podnikání, je to 
kalendářní rok). 
20 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov. 
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Poplatník, který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy ze závislé činnosti nebo 

z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti nebo z pronájmu ve výši alespoň 

šestinásobku minimální mzdy a současně vykázal dílčí daňový základ z těchto příjmů, si 

může uplatnit daňový bonus v hodnotě 6 660 SKK ročně na každé vyživované dítě.  

Mezi osvobozené příjmy patří příjmy z prodeje bytu nebo domu (pokud nebyl zahrnut 

v obchodním majetku), sociální příjmy, transfery, stipendia kromě doktorandských stipendií, 

přijaté náhrady škody, úroky a jiné výnosy z vkladů, věcné dary nebo peněžité dary 

poskytované příslušníkům Hasičského a záchranného zboru atd. 

Sazba daně je jednotná ve výši 19 % ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu a o 

nezdanitelné části základu daně. Daňové přiznání se podává do 31. března, pokud se poplatník 

nedohodl jinak se správcem daně. Zálohy na daň sráží zaměstnanci každý měsíc 

zaměstnavatel, ostatní zálohy se platí podle výše poslední daňové povinnosti. Pokud je daň 

nižší než 20 000 SKK, zálohy se neplatí.   

 

2. 1. 2 Daň z příjmů právnických osob  

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov.  

Poplatníkem daně s neomezenou daňovou povinností je právnická osoba, která má na 

území Slovenské republiky sídlo anebo místo skutečného vedení.21 Poplatníkem daně 

s omezenou daňovou povinností je právnická osoba, která nemá na území Slovenské 

republiky sídlo anebo místo skutečného vedení. 

Předmětem daně jsou příjmy právních subjektů, zejména akciových společností, 

společností s ručením omezeným a družstev. U tzv. správcovských společností, investičních a 

podílových fondů, kteří nejsou zřízení nebo založeni za účelem podnikání jsou předmětem 

daně jen jejich dosažené příjmy. 

Předmětem daně není podíl na zisku vyplácený po zdanění obchodní společností nebo 

družstvem, příjem získaný darováním nebo děděním atd.  

Při zjišťování základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji nebo z výsledku 

hospodaření, který se dále upravuje. Základ daně se snižuje o daňovou ztrátu, kterou lze 

uplatnit maximálně v pěti následujících zdaňovacích obdobích po období, ve kterém 

vznikla.22 

                                                 
21 Skutečné místo vedení je místo, kde se přijímají řídící a obchodní rozhodnutí statutárních či dozorčích orgánů.  
22 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2006. 250 s. ISBN 80-7201-593-1. 
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Od daně jsou osvobozeny příjmy zájmových sdružení právnických osob, profesních 

komor, občanských sdružení včetně odborových organizací, politických stran, státem 

uznaných církví, obcí a vyšší územních celků atd. 

Sazba daně je jednotná ve výši 19 % ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu. 

Zdanitelným obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Daňové přiznání se podává do 

konce třetího měsíce po skončení zdaňovacího období. Správce daně může tuto dobu 

prodloužit o další tři měsíce. Pokud je daň nižší než 50 000 SKK zálohy se neplatí. 

 

2. 1. 3 Místní daně 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. 1. 3. 1 Daň z nemovitosti   

Daň z nemovitosti zahrnuje daň z pozemků, daň ze staveb a daň z bytů a nebytových 

prostorů v bytovém domě (dále jen daň z bytů).23 Slovenské nemovitosti v celoevropském 

srovnání patří, současně s Bulharskem a Černou horou, mezi nejlevnější. Nejžádanějšími 

lokalitami jsou Nízké a Vysoké Tatry. 

 

2. 1. 3. 1. 1 Daň z pozemků 

Poplatníkem daně je vlastník pozemku nebo správce pozemku ve vlastnictví státu, obce 

či vyššího územního celku zapsaný v katastru nemovitostí. Dále se jedná o fyzickou osobu 

nebo právnickou osobu, které byly přidělené na obhospodaření náhradní pozemky vyčleněné 

z pozemkového fondu. Pokud nelze určit poplatníka, je poplatníkem osoba, která pozemek 

skutečně užívá. Pokud je pozemek ve spoluvlastnictví více poplatníků, poplatníkem je každý 

spoluvlastník podle výšky svého spoluvlastnického podílu.  

Předmětem daně jsou pozemky na území SR např. orná půda, chmelnice, vinice, ovocné 

sady, zahrady, travní porosty, lesní pozemky, na kterých jsou hospodářské lesy, stavební 

pozemky, zastavěné plochy a nádvoří atd. Předmětem daně nejsou části zastavěných ploch a 

nádvoří, které jsou zastavěné stavbami a pozemky, na kterých jsou postavené pozemní 

komunikace.  

                                                 
23 Daň z nemovitosti se od roku 2004 řadí mezi místní daně. Obce, tak získaly možnost ovlivňovat výši daně 
z nemovitosti na svém území, což v praxi může vést ke konkurenci mezi obcemi ve snaze přilákat do regionu 
podnikatele.  
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Základ daně je cena pozemku vynásobená výměrou pozemku v m2 a hodnoty půda za 1 

m2. Roční sazba daně je 0, 25 % ze základu daně.24  

 

2. 1. 3. 1. 2 Daň ze staveb 

Poplatníkem daně je vlastník stavby nebo správce stavby ve vlastnictví státu, obce nebo 

vyššího územního celku. U staveb spravované Slovenským pozemkovým fondem, které jsou 

v nájmu, je poplatníkem nájemce.  

Předmětem daně jsou stavby na území Slovenské republiky a to obytné stavby a ostatní 

stavby tvořící příslušenství hlavní stavby, skleníky, stavby rekreačních a zahrádkářských chat, 

samostatné stojící garáže, stavby sloužící energetice, průmyslové stavby atd. Předmětem daně 

nejsou stavby, které jsou předmětem daně z bytů, dále pak přehrady, kanalizace nebo zařízení 

na ochranu před povodněmi.  

Základem daně je výměra zastavěné plochy25 v m2. Sazba daně je 1 SKK za každý i 

začatý m2 zastavěné plochy. 

 

2. 1. 3. 1. 3 Daň z bytů 

Poplatníkem je vlastník bytu nebo nebytového prostoru nebo správce bytu nebo 

nebytového prostoru ve vlastnictví státu, obce nebo vyššího územního celku.  

Předmětem daně jsou byty a nebytové prostory. Základem daně je výměra podlahové 

plochy bytu nebo nebytového prostoru v m2. Sazba daně je 1 SKK za každý i začatý m2 

podlahové plochy.  

 

Od daně z nemovitosti jsou osvobozeny pozemky, stavby, byty a nebytové prostory ve 

vlastnictví obce, která je správcem daně anebo ve vlastnictví v Bratislavě a Košicích. Dále 

pozemky a stavby ve vlastnictví jiného státu užívané fyzickými osobami, které používají 

výsady a imunitu podle mezinárodního práva a nejsou občany Slovenské republiky. Daňové 

přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna toho zdaňovacího období, ve kterém vznikla 

daňová povinnost.  

 

 

 

                                                 
24 Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
25 Zastavěnou plochou se rozumí půdorys stavby na úrovni nejrozsáhlejší nadzemní části stavby. 
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2. 1. 3. 2 Daň ze psa 

Poplatníkem daně je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa nebo 

držitelem psa, pokud se nedá prokázat, kdo psa vlastní. 

Předmětem daně je pes starší jak 6 měsíců chovaný fyzickou osobou nebo právnickou 

osobou. Předmětem daně není pes chovaný na vědecké účely a výzkumné účely, pes umístěný 

v útulku zvířat, pes se speciálním výcvikem na doprovod nevidomé osoby nebo pes, kterého 

vlastní občan s těžkým zdravotním postižením.26 

Základem daně je počet psů. Sazbu daně určí obec ve slovenských korunách za jednoho 

psa a kalendářní rok. Daňová povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v kterém poplatník nabyl psa. Poplatník je povinen oznámit správci 

daně do 30 dnů vznik daňové povinnosti. Daň je splatná do 31. ledna zdaňovacího období. 

 

2. 1. 3. 3 Daň za užívání veřejného prostranství 

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá.  

Předmětem daně je osobní užívání veřejného prostranství (tzn. umístění zařízení sloužící 

pro poskytování služeb, zařízení cirkusu, lunaparku atd.) a dočasné parkování motorového 

vozidla na vyhrazeném místě veřejného prostranství.27  

Základem daně je výměra užívaného veřejného prostranství v m2 anebo parkovací místo. 

Sazbu daně určí obec28 ve slovenských korunách za každý m2 a také začínající den, dále za 

dočasné parkování motorového vozidla za každou začatou hodinu a jedno parkovací místo. 

  

2. 1. 3. 4 Daň za ubytování 

Poplatníkem je fyzická osoba, která se v zařízení přechodně ubytuje. 

Předmětem daně je poplatek přechodného ubytování fyzické osoby v zařízení 

poskytujícím služby přechodného ubytování. 

Základem daně je počet přenocování. Sazbu daně určí obec ve slovenských korunách na 

osobu a přenocování.  

 

2. 1. 3. 5 Daň za prodejní automaty 

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodejní automaty provozuje. 

                                                 
26 Zákon č. 582/2004 Zb. o meistnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
27 Veřejným prostranstvím se rozumí veřejnosti přístupné pozemky ve vlastnictví obce. 
28 Místně příslušnou obcí je obec, na kterém se území veřejného prostranství nachází. 
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Předmětem daně za prodejní automaty jsou přístroje a automaty, které vydávají peníze 

za odplatu.  

Základem daně je počet prodejních automatů. Sazbu daně určí obec ve slovenských 

korunách za jeden prodejní automat a kalendářní rok.  

 

2. 1. 3. 6 Daň za nevýherní hrací přístroje 

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která nevýherní hrací přístroje 

provozuje. 

Předmětem daně jsou hrací přístroje, které se spouštějí anebo provozují za odplatu. 

Nevýherní hrací přístroje jsou elektronické přístroje na počítačové hry, mechanické přístroje, 

elektronické přístroje, automaty a jiné zařízení na zábavné hry. 

Základem daně je počet nevýherních hracích přístrojů. Sazbu daně určí obec ve 

slovenských korunách za jeden nevýherní hrací přístroj a kalendářní rok. 

 

2. 1. 3. 7 Daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města 

 Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem motorového 

vozidla. 

Předmětem daně je vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města.  

Základem daně je počet dní vjezdu a setrvání v historické části města. Sazbu daně určí 

obec ve slovenských korunách za motorové vozidlo a každý den vjezdu a setrvání v historické 

části města. Lze ji určit i jako paušální částku bez ohledu na počet dní setrvání v této části 

města. 

 

2. 1. 3. 8 Daň z jaderného zařízení 

Poplatníkem je provozovatel jaderného zařízení.  

Předmětem daně je jaderné zařízení, ve kterém probíhá štěpní reakce a vyrábí se 

elektrická energie.  

Základem daně je výměra katastrálního území obce v m2, které se nachází v oblasti 

ohrožení jaderným zařízením. Sazba daně je v obcích, ve vzdálenosti od zdroje nejvíc a to 

v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach.29  

 

                                                 
29 Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
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2. 1. 3. 9 Místí poplatek za komunální odpady a drobné stavební odpady 

 Místní poplatky se platí za komunální odpady a drobné stavební odpady, které vznikly 

na území obce. Poplatky platí poplatník, kterým je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nebo která je oprávněná užívat byt, nebytový prostor. Dále pak 

právnická osoba, která je oprávněná užívat nebo užívá nemovitost nacházející se na území 

obce na jiný účel než na podnikání.  

Sazba poplatku je nejméně 0,10 SKK a nejvíc 1,60 za jeden litr nebo dm3 komunální 

odpadů. Pokud poplatník uhradí obci vyšší poplatek než byl povinen uhradit, obec přeplatek 

vrátí do 30 dnů poplatníkovi od doručení dodatečného platebního výměru.  

 

2. 1. 3. 10 Daň z motorových vozidel 

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem vozidla 

zapsaného v dokladech vozidla a užívá vozidlo.  

Předmětem daně je motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které má přidělené evidenční 

číslo nebo zvláštní evidenční číslo ve Slovenské republice.  

Základem daně u osobního automobilu je zdvihový objem motoru v cm3 a při užitkovém 

vozidle a autobusu jejich celková hmotnost v tunách a počet náprav. Sazba daně se určí pro 

osobní automobil podle zdvihového objemu motoru v cm3 uvedeného v technickém průkazu 

vozidla. U užitkového vozidla a autobusu podle celkové hmotnosti a počtu náprav uvedeného 

v technickém průkazu vozidla.  

Například za rok 2006 prodala společnost AAA AUTO na Slovensku 13 617 ojetých 

automobilů. Nejžádanějšími automobily jsou Škoda, Renault, Ford a Peugeot.30  

 

2. 2 Nepřímé daně 

 

2. 2. 1 Daň z přidané hodnoty 

 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty.  

Tzv. zdanitelnou osobou je každá osoba, která vykonává nezávisle jakoukoli 

ekonomickou činnost, bez ohledu na účel anebo výsledky této činnosti. Ekonomickou činností 

se rozumí každá činnost, ze které se dosahuje příjem a která zahrnuje činnost výrobců, 

obchodníků, dodavatelů služeb nebo činnost vykonávanou jako svobodné povolání.  

                                                 
30 http://www.aaaauto.cz/cz/aaa-auto-otevira-v-trencine-osme-autocentrum-na-slovensku/article.html?id=31739.  
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Předmětem daně je dodání zboží za protihodnotu v tuzemsku uskutečněné zdanitelnou 

osobou. Tuzemskem se rozumí území Slovenské republiky, zahraniční území, které není 

tuzemskem, území Evropských společenství tuzemska a území ostatních členských států.31 

Dále se jedná o poskytnuté služby za protihodnotu, dovoz zboží do tuzemska nebo nabytí 

zboží za protihodnotu v tuzemsku z jiného členského státu Evropských společenství. 

Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání nebo provozovnu 

v tuzemsku a dosáhla za 12 předcházejících po sobě následujících kalendářních měsíců obrat 

1 500 000 SKK je povinna podat daňovému úřadu žádost o registraci na daň. Je povinna podat 

žádost do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhla obrat. 

Dodání zboží představuje dodání hmotného majetku (věci movité - např. energie, voda, 

bankovky a věci nemovité), při kterém dochází ke změně vlastnického práva. Dále pak dodání 

stavby nebo její části na základě smlouvy o dílo nebo jiné podobné smlouvy. Dodání služeb 

představuje každé plnění, které není dodání zboží.  

Základ daně představuje vše, co tvoří protihodnotu, kterou dodavatel přijal nebo má 

přijmout od příjemce plnění anebo jiné osoby za dodání zboží nebo služby, snížené o daň. Do 

základu daně se zahrnuje i dotace nebo příspěvek, který je přímo spojený s cenou zboží nebo 

služby. Sazba daně činí 19 % ze základu daně.32 Od daně jsou osvobozeny univerzální 

poštovní služby, výchovné a vzdělávací služby, služby sociální pomoci, kulturní služby, 

služby souvisejícím se sportem nebo tělesnou výchovou nebo služby veřejnoprávní televize a 

rozhlasu. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, pokud obrat 

nepřevýší za předcházející kalendářní rok částku 10 000 SKK. Plátce je povinen podat do 25 

dnů po skončení zdaňovacího období daňové přiznání.  

 

2. 2. 2 Spotřební daně 

 

Ve Slovenské republice je vymezeno 5 druhů spotřebních daních. Pro zajímavost 

nejčastěji se na Slovensku konzumuje pivo (81,3 %), poté víno (12 %), a nakonec lihoviny 

(6,7 %). Spotřeba alkoholu rok od roku klesá, což je způsobeno i tím, že roste počet 

alkoholiků, kteří se rozhodli vyhledat odbornou pomoc.   

 

  

                                                 
31 Zákon č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. 
32 Od 1. 1. 2007 začala platit opět i snížená sazba daně 10 % na léky a vybrané zdravotní pomůcky, na knihy, 
učebnice a tiskárenské potřeby. Od 1. 1. 2008 vláda rovněž schválila snížení sazby DPH pro knihy, učebnice a 
tiskárenské potřeby. 
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2. 2. 2. 1 Daň z piva 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 107/2004 Zb. o spotrebnej dani z piva. 

Předmětem daně je pivo vyrobené na daňovém území33, dodané na daňové území 

z jiného členského státu nebo dovezené na daňové území z území třetích států. Pivem se 

rozumí alkoholický nápoj kódu kombinované nomenklatury 2203 s obsahem alkoholu 0,5 % 

objemu, který vznikl. Koncentrace piva se vyjadřuje ve stupních „Plato“. Základem daně je 

množství piva vyjádřené v hektolitrech. Sazba daně se stanoví jako základní sazba daně 50 

SKK/stupeň Plato/hl nebo snížená základní sazba daně
34 37 SKK/stupeň Plato/hl.   

 

2. 2. 2. 2. Daň z tabákových výrobků 

 Právní úpravu vymezuje zákon č. 106/2004 Zb. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov.  

Předmětem daně jsou tabákové výrobky vyrobené, dodané nebo dovezené na daňovém 

území. Tabákovými výrobky se rozumí cigarety a tabák. Základ daně tvoří množství 

tabákových výrobků vyjádřené v kusech nebo v kilogramech. Sazba daně za cigaretu je 1,40 

SKK/kus a za tabák 1 350 SKK/kg.  

Pro zajímavost ceny cigaret nejsou příliš vysoké, a tak kuřáků je mnoho. Letos chce 

vláda zvýšit ceny u tabákových výrobků, a tak předpokládá navýšení peněžních prostředků 

oproti minulému roku až o dvě miliardy. 

 

2. 2. 2. 3 Daň z vína 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 104/2004 Zb. o spotrebnej dani z vína.  

Předmětem daně je víno vyrobené, dodané nebo dovezené na daňové území. Vínem 

rozumíme víno tiché, šumivé a meziprodukt. Základem daně je množství vína vyjádřené 

v hektolitrech. Sazba daně za tiché víno 0 SKK/hl, za šumivé víno 2 400 SKK/hl, za šumivé 

víno, které má více jak 8,5 % objemu 1 700 SKK/hl a za meziprodukty 2 500 SKK/hl.  

 

2. 2. 2. 4 Daň z minerálních olejů 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 98/2004 Zb. o spotrebnej dani z minerálného oleja. 

                                                 
33 Daňovým územím se rozumí území Slovenské republiky, území Evropské unie, území třetích států unie. 
34 Uplatní se na pivo vyrobené v malém samostatném pivovaru, což je právnická nebo fyzická osoba, která 
vyrábí pivo a splňuje podmínky dle zákona. 
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Předmětem daně jsou minerální oleje35 vyrobené, dodané nebo dovezené na daňové 

území. Základem daně množství minerálních olejů vyjádřené v litrech při teplotě 15°C nebo 

v kilogramech. Sazba daně se stanovuje podle kódu kombinované nomenklatury.  

 

2. 2. 2. 5 Daň z lihu 

Právní úpravu vymezuje zákon č. 467/2002 Zb. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.  

Předmětem zákona jsou podmínky výroby lihu a zpracování lihu, jeho uvedení na trh, 

manipulace a jiné nakládání s ním.36 Lihem se rozumí etylalkohol, směs etylalkoholu s jinými 

alkoholickými látkami, etylalkohol vyrobený chemickou syntézou atd.  

 

2. 3 Sociální pojištění 

 

Platby sociálního pojištění jsou povinné pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět za své zaměstnance tyto příspěvky sociálního pojištění: 

- důchodové starobní pojištění, 

- zdravotní pojištění, 

- důchodové pojištění invalidní, 

- nemocenské pojištění,  

- pojištění pro případ nezaměstnanosti, 

- úrazové pojištění, 

- rezervní fond solidarity, 

- garanční fond. 

Zaměstnanci jsou povinni platit následující příspěvky sociálního pojištění, které jsou sráženy 

zaměstnavateli z jejich hrubých mezd: důchodové starobní pojištění, zdravotní pojištění, 

důchodové pojištění invalidní, nemocenské pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Blíže viz zákon č. 98/2004 Zb. o spotrebnej dani z minerálného oleja. 
36 Zákon č. 467/2002 Zb. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.  
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3 Harmonizace daňových soustav České a Slovenské republiky 

 

3. 1 Příčiny spolupráce a harmonizace daní 

 

Druhá polovina 20. století je charakterizována nástupem globalizace (přechod od 

regionálních trhů k celosvětovému trhu. Dochází k výraznému pohybu v mezinárodním 

obchodě, vzniku národních společností, přesunu kapitálu a díky tomu ke střetávání různých 

daňových systémů (viz příloha č. 1). Myslím, že důvodem k vytváření spolupráce vlád 

v daňové oblasti je dána tím, že existuje mnoho dceřinných společností v různých zemích,  

stále více tuzemců (daňových rezidentů jedné země) pracuje v zahraničí, a tedy mezi státy 

putuje více komodit ve formě polotovarů pro zpracování. Harmonizace podle mého názoru je 

jedním krokem k omezení daňových úniků. Česká republika a Slovenská republika vstoupila 

do Evropské unie v roce 2004 (Soustava daní zemí EU viz příloha č. 2). Zavázaly se 

v přístupových smlouvách k provedení určitých kroků v daňové legislativě. 

 Důležitým faktorem, který hovoří proti harmonizaci daní, je zásah do fiskální politiky 

země. Členské země mohou zasahovat do ekonomiky prostřednictvím fiskálních nástrojů 

(daně, úroveň vládních výdajů). Jejich užívání by mělo být maximálně autonomní, aby státy 

měly možnost vyrovnávat se s ekonomickými šoky.37 Myslím, že díky tomuto není 

harmonizace žádoucí, protože z hlediska příjmů státních rozpočtů omezuje fiskální politiku.  

V oblasti přímých daní smlouva o Evropském společenství nevyzývá konkrétně 

k jejich srovnání, ale musí dodržovat čtyři svobody (volný pohyb osob, služeb, zboží a 

kapitálu) dané touto smlouvou a právo usazování pro jednotlivce i společnosti.38 Po několika 

neúspěšných pokusech (např. práce Ruddingova výboru, která se zabývala požadavky na 

harmonizované daně ze zisku korporací) harmonizovat důchodové daně se na harmonizaci 

v této oblasti víceméně rezignovalo. Myslím, že příčinou je, že členské země se nehodlají ve 

prospěch společného trhu vzdávat svých zvyklostí. Považují to, za zásahy do základů a sazeb 

důchodových daní a za vměšování do vlastních záležitostí (takže harmonizace se stává 

politickým problémem).  

V oblasti nepřímých daní harmonizace úzce souvisela s myšlenkou jednotného 

vnitřního trhu, což spočívalo v odstranění bariér obchodu (představovaly rozdílné systémy 

                                                 
37 Dále viz NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Aspi, a. s., 2005. 236 
s. ISBN 80-7357-142-0. 
38http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/business/management/taxation/direct-indirect-tax/index_cs.html.  
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nepřímého zdanění a rozdílné daňové sazby).39 Prostřednictvím směrnic došlo k harmonizaci 

systémů nepřímého zdanění. Na počátku 90. let došlo k harmonizaci sazeb. Byla stanovena 

minimální sazba 15 % a minimální snížená sazba 5 %.40 Nevyjímaje byly harmonizovány i 

některé spotřební daně. Rozhodující změnu přinesl rok 1992, kdy byly přijaty zásadní 

směrnice v oblasti akcízů. Od roku 1993 začal platit systém spotřebních daní jako součást 

systému jednotného trhu. V oblasti ekologických daní je základním dokumentem Směrnice 

2003/96/EC. Jedním z cílů směrnice je snaha ochránit fungování vnitřního trhu 

prostřednictvím minimálních sazeb, které napomohou snížení rozdílů zdanění energie mezi 

členskými státy.41 Původní sazby daní se mezi zeměmi značně lišili v důsledku obchodní 

politiky a národních zvyklostí. Některé minimální sazby jsou však nulové, a jiné zase příliš 

nízké na to, aby mohly mít efekt na výši sazeb v jednotlivých zemích.42  

 

3. 2 Mezinárodní harmonizace  

 

Stupně mezinárodní spolupráce v daňové oblasti podle hloubky sladění jednotlivých 

daňových systému se člení na daňovou koordinace, daňovou aproximaci a daňovou 

harmonizaci s třemi fázemi. Spolupráce, koordinace či harmonizace v oblasti daní musí ve 

svých procesech reagovat na rostoucí vliv elektronických služeb v mezinárodním obchodu, na 

vysoké zdanění práce, a na nepříznivý demografický vývoj.   

Daňová koordinace představuje vytváření bilaterálních nebo multilaterálních schémat 

zdanění za účelem omezení arbitrážních obchodů. V procesu koordinace jsou uzavírány 

dohody či doporučení s cílem zamezení praní špinavých peněz, omezení škodlivé daňové 

konkurence. Cílem je snaha o stanovení minimálního standardu transparentnosti a výměny 

informací v daňové oblasti.  

Daňová aproximace má vyjadřovat směr daňové spolupráce, kterým nemusí být 

sladěnost daňových soustav členských zemí Evropské unie, ale pouze jejich přiblížení se 

k sobě navzájem.  

Daňová harmonizace představuje proces přizpůsobování a slaďování národních 

daňových systémů a jednotlivých daní (ne tedy nutně stejné daně či stejné vymezení 

                                                 
39 V Evropě byly aplikovány dva systémy nepřímého zdanění. Francie (jako jediná) uplatňovala systém daně 
z přidané hodnoty, všechny ostatní členské země uplatňovaly kumulativní kaskádový systém daně z obratu. 
40 Od zavedení DPH ve Francii koncem 60. let došlo k jejímu masovému rozšíření po celém světě. Pouze USA 
dosud tuto daň nezavedly.  
41 LÁCHOVÁ, L. Danové systémy v globálním světě. Praha: Aspi, a. s., 2007. 272s. ISBN 978-80-7357-320-1. 
42 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia, s. r. o., 2000. 225 s. ISBN 80-902752-2-
2. 
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daňových základů) na principu dodržování společných pravidel zúčastněných zemí.43 Může se 

týkat jak konstrukcí daní, tak i jejich administrativy.  

Harmonizace každé daně probíhá ve třech fázích: 

1. určení daně, která má být harmonizována,  

2. harmonizace daňového základu,  

3. harmonizace daňové sazby.  

 

Základní zásady koordinace a harmonizace daní v Evropské unii jsou obsaženy již 

v Římské smlouvě, kterou podepsali 25. března 1957 představitelé Belgie, Německa, Francie, 

Itálie, Lucemburska a Holandska. Smlouva vstoupila v platnost 1. ledna 1958 a na jejím 

základě bylo vytvořeno Evropské hospodářské společenství. Na tento základ navázal Jednotný 

evropský akt (1986) a Maastrichtská smlouva o Evropské Unii (1991).44 

Za specifický nástroj sbližování daňových systémů států Evropské unie jsou považovány 

i judikáty Soudního dvora, které se mohou stát precedenty pro komunitární právo. Jsou však 

směřovány jen do národní legislativy formou rozsudků žalob subjektů tuzemského práva 

(hovoříme o tzv. negativní daňovou harmonizaci). 

 

3. 3 Daňová reforma České republiky 

 

Za daňovou reformu můžeme považovat jakoukoli změnu ve struktuře daní (např. ve 

formě změny sazeb nebo daňových základu). Jsou formulovány cíle, od jejichž uskutečnění se 

očekává pozitivní dopad na ekonomiku země, spravedlivější přerozdělení daňového břemene 

a snížení státního dluhu.  

Důvodem a cílem navržených změn je především podpora hospodářského růstu: 

- podpora ekonomické aktivity, 

- podpora rodin s dětmi, 

- sociální citlivost vůči ekonomicky neaktivní populaci, 

- podpora udržitelného rozvoje. 

 

 

 

                                                 
43 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2006. 250 s. ISBN 80-7201-593-1. 
44 BARTKOVÁ, H., SIKOROVÁ,E. Komparace účetních a daňových aspektů České a Slovenské republiky. 
Ostrava: VŠB – TU, 2002. 127 s. ISBN 80-248-0146-9. 



 27    
 

3. 3. 1 Daň z přidané hodnoty 

Dnem 1. 1. 2008 přišla v platnost zvýšení snížené sazby z 5 % na 9 %.45 Jak uvedlo 

ministerstvo financí,  především ze sociálních důvodů byla zachována snížená sazba. Můžeme 

říci, že sblížení obou sazeb snižuje motivaci k daňových únikům a nepřímé daně „netrestají“ 

občany za pracovní aktivitu. Dochází k uplatňování snížené sazby daně na ekologická paliva, 

která přispívají k ochraně životního prostředí, k podpoře ekologicky zodpovědného chování, k 

podpoře lokálních výrobců ekologických paliv, ke snížení nákladů na vytápění, zejména na 

venkově a k podpoře udržitelného rozvoje.  

 

3. 3. 2 Daň z příjmů fyzických osob 

Ve zdaňování příjmů od roku 2008 dochází ke zcela zásadním změnám, které nemají od 

roku 1993 obdoby. Upouští se od klouzavě progresivní stupnice daňové sazby s dosavadními 

sazbami od 12 % do 32 % a zavádí se jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 

% (v roce 2009 12,5 %).46 Tato změna si vyžádala zásah do nezdanitelných částí, slev na dani 

(viz tabulka č. 1. 3), změny ve stanovení základu daně a dalších opatření, aby nedošlo ke 

zvýšení daňové zátěže u žádné z příjmových skupin poplatníků.47  

Vláda si od toho slibuje omezení daňových úniků, podporu podnikání a motivaci pro 

firmy, které zaměstnávají kvalifikované a vysoce placené zaměstnance. Novinkou je zrušení 

osvobození pojistného placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem od daně z příjmů (§ 6 

zákona o DzP). To bude mít za následek, že uváděná 15 % daň bude v reálu vyšší, protože se 

bude počítat z celkového příjmu, který zaměstnanec má a do tohoto příjmu se právě počítá i 

pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem.48 Myslím, že to má i svou výhodu a to, že 

budoucí vlády nemohou libovolně měnit výši pojistného, aby mohly nepřímo vybrat více 

peněz do státního rozpočtu.  

 

 

 

 

 

                                                 
45 Například ve Velké Británii existuje nulová sazba daně na dodání knih, novin, časopisů a map, dodání 
potravin pro humánní výživu, dodání semen, atd.    
46 Daň se počítá ze superhrubé mzdy. Jedná se o hrubou mzdu, tedy tu, kterou dosud lidé znají ze své výplatní 
pásky, zvýšenou o sociální a zdravotní pojistné, a to byl doposud povinen platit zaměstnavatel.  
47 Jde tedy o to, že daň je sice rovná, ale výrazně se zvyšují slevy z daní. Chudší lidé tak státu stále budou 
odvádět menší díl svých příjmů, než bohatší.  
48 http://www.finexpert.cz/default.aspx?section=17&server=1&article=18839&chapter=8331.  
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Tabulka č. 3. Slevy na dani  

Sleva na Rok 2007 rok 2008 rok 2009 
poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 
druhého z manželů bez příjmů 4 200 Kč 28 840 Kč 16 560 Kč 
Poživatele část. inv.důch. 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 
Poživatele plného inv.důch. 3 000 Kč 5 040 Kč   5 040 Kč 
držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 
studujícího 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 200 Kč 

 Zdroj: Ministerstvo financí 

 

S reformou dojde ke zrušení minimálního základu daně (od 1. 1. 2008 zrušen). Podle 

mého názoru, by to mělo vést ke zjednodušení podnikatelského prostředí, snížení daňového 

zatížení drobných podnikatelů a podpoře oborů a regionů, kde je podprůměrná ziskovost. 

Důchodcům, kteří jsou stále ekonomicky aktivní se navrhuje přiznat slevu na dani ve 

výši 24 840 Kč. Přiznání této slevy znamená nezdaňování důchodů až do výše 364 000 Kč. 

Daňové výhody se dotknou několika tisíců poživatelů starobního důchodu.  

Na daních rozhodně ušetří lidé s příjmem do 10 000 Kč a nad 80 000 Kč. Rozdíl však 

bude muset někdo zaplatit, a tím je střední ekonomická třída s příjmem od 17 000 Kč do 

35 000 Kč. 

 

3. 3. 3 Daň z příjmů právnických osob 

Dojde k postupnému snížení daní, hlavně jako stimul pro příliv zahraničních investic: 

- 21 % pro rok 2008, 

- 20 % pro rok 2009, 

- 19 % pro rok 2010. 

 

Mezi zvažované reformy patří zrušení daně z převodu nemovitostí a osvobození příjmů 

z dividend a z kapitálových výnosů. To vše až podle toho, jak dopadne státní rozpočet po 

současných reformách.  

 

3. 3. 4 Ekologická reforma 

Česko chystá ekologickou reformu, od které si vláda slibuje, že se všichni začnou víc 

starat o životní prostředí. Postupně se tak zvýší daně u některých produktů, například u 

benzínu nebo uhlí. Ekologické daně by měly být rozpočtově neutrální. To znamená, že 



 29    
 

zavedení daní ze spotřeby elektrické energie, plynu či uhlí by mělo být kompenzováno 

snížením jiných daní (pravděpodobně půjde o daně důchodové). 

Ekologická daňová reforma by měla mít tři etapy. V první fázi, která momentálně platí 

od ledna 2008, jsou zdaněny energetické produkty a elektřina. 

Předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů jsou plyny uvedené pod 

kódy nomenklatury. Základem daně je množství plynů v MWh spalného tepla. Sazba daně je 

stanovena rozdílně pro výrobu tepla a pohon stacionárních motorů. 

Předmětem daně z pevných paliv je černé uhlí, hnědé uhlí, koks a výrobky uvedené pod 

kódem nomenklatury 2706, 2708, 2713 až 2715, pokud jsou určeny, nabízeny k prodeji nebo 

použity pro výrobu tepla. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného 

tepla v původním vzorku. Sazba daně je stanovena ve výši 8,50 Kč/MWh. 

Předmětem daně z elektřiny je elektřina. Základem daně je množství elektřiny v MWh a 

sazba daně je stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh. 

Od daně je osvobozeno ekologičtější vytápění plynem pro domácnosti stejně jako 

obnovitelné zdroje a energie z nich vyrobená. Uhlí se má zdražit zhruba o 10 %, elektřina o 1 

až 2 % a určitý nárůst ceny lze očekávat také u dálkově dodávaného tepla. Druhá fáze by se 

měla začít naplňovat po roce 2010. Měla by se týkat zdanění energií, ale i revize současných 

ekologických poplatků a opatření v dopravě. V třetí etapě mezi léty 2014 až 2017 připadne 

v úvahu rozšíření daní další surovinové zdroje, výrobky, služby a využití přírody.49   

 

3. 3. 5 Zdravotní a sociální pojištění 

Jako vůbec poslední jsme se dočkali stropů na zdravotní a sociální pojištění. Poprvé tak 

bude od odvodů pojistného osvobozena ta část příjmu, která převyšuje čtyřnásobek 

průměrného platu. Stejně vysoké stropy budou platit i pro živnostníky a zaměstnance. Na 

první pohled můžeme vidět, že se jedná o změnu, na které vydělají jen nejlépe placení lidé. 

Další změnou je, že vůbec poprvé budeme stonat bez sociálních dávek. Nemocenská při 

kratších chorobách klesne všem lidem bez ohledu na výši platů. Polepší si dlouhodobě 

nemocní, jimž se dávky zvýši. Také můžeme vidět kolik odvádíme na pojistném nejen my, ale 

i firmy, ve které pracujeme. To teď mění hrubá mzda.  

 

 

                                                 
49 http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro-/clanek/ekologicka-danova-reforma-v-cr-nebude-mit-v-prvni-fazi-
na-ekonomiku-velky-vliv. 
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3. 4 Daňová reforma Slovenské republiky 

 

Od roku 1993, kdy vzniklo samostatné Slovensko, byla země postižena nevhodnou a 

zcela neudržitelnou strukturou průmyslu. V prvních letech nezávislosti se objevila korupce, 

která zasáhla tehdejší privatizace a vzrostl státní dluh. Zatímco roku 1995 rostl hrubý domácí 

produkt o 6,5 % ročně,  na konci 90. let došlo k propadu (růst za rok 1999 činil pouze 1,3 %). 

Země byla nedůvěryhodná pro mezinárodní organizace, které jí tak neposkytovaly žádné 

úvěry. Přesto po skončení Mečiarovy vlády byly celkové dluhy země nejnižší ze všech států 

v okolí. V roce 1998 se ekonomika mírně stabilizovala, zvýšila se, ale inflace i 

nezaměstnanost. V letech 2002 – 2006 se zvýšil opět ekonomický růst a země vstoupila do 

Evropské unie i NATO. Byla dále zavedena rovná daň, objevili se zahraniční investoři a 

nezaměstnanost začala klesat. 50  

Daňová reforma ve Slovenské republice v roce 2004 se stala jednou z nejlepších a 

nejvypracovanějších reforem, které kdy byly zavedeny. Jejich výsledkem je čistá rovná daň 

ve výši 19 %, roční růst HDP ve výši 8,7 % a schodek rozpočtu pod 3 %, který umožní zavést 

již v roce 2009 Euro.  

 

3. 4. 1 Rovná daň 

V oblasti daní z příjmů došlo ke snížení daňového zatížení i sociálních dávek (pro 

nezaměstnané vznikla povinnost hlásit se u příslušného úřadu práce nebo vykonávat veřejně 

prospěšné práce). Na této reformě z pohledu daně z příjmů fyzických osob vydělaly všechny 

příjmové skupiny obyvatelstva (nejvíce vícečlenné rodiny a občané s vysoce nadprůměrnými 

příjmy). Z pohledu daně z příjmů právnických osob se reforma projevila přílivem 

zahraničních investic a vytvoření nových pracovních míst. Sazba daně od roku 2000 klesala.   

 V oblasti daně z přidané hodnoty došlo ke zvýšení ceny zboží a služeb, ale nebylo to 

tak výrazné, jak ekonomové očekávali. Snížily se ceny u zboží podléhající základní sazbě 

daně před reformou a zvýšily se ceny u zboží podléhající snížené sazbě daně. Celkově tedy 

došlo ke zvýšení ceny zboží a služeb po reformě o 4,4 %. 

Myslím, že rovná daň na jedné straně ukazuje spravedlnost, protože na všechny 

poplatníky se vztahuje stejné procento sazby daně bez ohledu na výši příjmů. Naopak ale, jak 

                                                 
50 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/474232-ekonomika-slovenska#V.63.BDvoj_da.C5.88ov.C3.BDch_sazeb. 
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uvedla paní Ing. Lenka Láchová, odpůrci rovné daně upozorňují na možný pokles daňových 

příjmů a zpochybňují míru zjednodušení.51  

K 1. 1. 2004 byla zrušena daň darovací a daň dědická. Daň z převodu nemovitostí o rok 

později. Tím se přestaly dary, dědictví i převod nemovitostí považovat za daňově uznatelné 

dávky. 

 

3. 5 Srovnání daňových soustav České a Slovenské republiky 

 

3. 5. 1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se v makroekonomii pro 

stanovení výkonnosti ekonomiky (ukazuje, jak se daří celému národnímu hospodářství daného 

státu). Časovým obdobím bývá rok (v mezinárodních srovnáních se používá HDP na 

obyvatele). Produkt je toková veličina, což znamená, že se udává v penězích za určité časové 

období.  

Daňový systém ČR je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a 

obzvláště evropských zemí. V ČR jsou daně z příjmů až třetím největším zdrojem rozpočtů. 

Po sociálním pojištění čerpá stát ještě více než 30 % ze spotřebních daní a DPH.  

Největší výhodou zavedení rovné daně na Slovensku nebyla jen jedna sazba, ale celková 

jednoduchost systému jako celku (přináší nižší vedlejší náklady spojené s odváděním daní a 

úspory jsou jak finanční tak časové). Podle auditorské firmy KPMG, která představila 

žebříček spokojenosti podniků s daňovým systémem v Evropě, skončila ČR na 25. místě a SR 

na vynikajícím 8. místě. Myslím, že toto nelichotivé umístění ČR je způsobeno složitostí a 

nepřehledností českého daňového systému.   

HDP lze vypočítat třemi způsoby. Každá metoda představuje jiný pohled na totéž. 

V HDP nejsou započítány služby, které lidé dělají mimo oficinální trh (např. práce na 

zahradě, vaření, práce protislužbou), a také ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, 

prostituce, nepřiznané zisky).  

                                                 
51 Podle mého názoru, bych byla pro zavedení rovné daně v ČR, protože by existovala určitá kompenzace 
(vysoké zvýšení slev na dani a dotace, by nemělo mít nepříznivý vliv na lidi s nízkými příjmy). 
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Graf 1 - Zdroj: Český statistický úřad a Statistický úřad SR 

Do vysokého tempa růstu slovenské ekonomiky byla promítnuta především vysoká míra 

investic do hrubého fixního kapitálu a silná spotřebitelská aktivita (spotřeba domácností).  

V minulých letech došlo na Slovensku k reformám, díky kterým se podařilo stabilizovat 

stav veřejných financí. U nás nic podobného neproběhlo. Rozdíl mezi nereformovanou a 

reformovanou ekonomikou byl patrný, protože například Česko zakončilo rok 2006 

s deficitem státního rozpočtu 3,0 % HDP, Slovensko s 2, 0 % HDP. 

 

3. 5. 2 Porovnání výše některých daní v ČR a SR 

 

3. 5. 2. 1 Daň z příjmů právnických osob 

V letech 2000 – 2003 se daň z příjmů právnických osob ve Slovenské republice 

snižovala. Zásadní změnou byl rok 2004, kdy byla přijata rovná daň 19 %. 

V České republice byla a je daň z příjmů právnických osob vždy vyšší než na 

Slovensku. Nyní se chystá snížení sazby a to až na 19 % v roce 2010, čímž dojde poprvé ke 

„sjednocení“ daně. 
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Graf 2 -Zdroj: http://www.ucetnisvet.cz/ucetnisvet/meze-se-vam-hodit/uzitecne-tabulky/dan-z-prijmu-po. 
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3. 5. 2. 2 Daň z příjmů fyzických osob 

K 1. 1. 2000 a 2001 byly v ČR upraveny čtyři daňová pásma (v roce 2001 byly 

navýšeny procentuální výše daní). Výše daní se pohybovala v rozmezí 15 – 32 % na rozdíl od 

SR, kde bylo upraveno sedm daňových pásem a výše daní se pohybovala v rozmezí              

12 – 42 %. 52 

V roce 2002 došlo v ČR k navýšení daňových pásem při zachování procentuální výše 

daní (tyto sazby daně platily až do roku 2005). Ve SR došlo k zásadním změnám, a to ke 

snížení počtu daňových pásem ze sedmi na pět. Zároveň byly upraveny i jednotlivé výše daní 

(výše daní se pohybovala v rozmezí 10 – 38 %). Od roku 2004 má SR sazbu daně 19 %. 

V roce 2006 i 2007 v ČR byla navýšena částka ZD od kterého se začala platit daň. 

Sazby daně se pohybovaly v rozmezích 12 – 32 %. V roce 2008 činí daň 15 %.  

 

3. 5. 2. 3 Daň z přidané hodnoty  

Na Slovensku před rokem 2004 byla základní sazba daně 23 % a snížená sazba daně    

10 % (v roce 2003 byla zvýšená snížená sazba daně na 14 %). Od 1. 1. 2004, kdy vznikl nový 

daňový systém, je sazba daně 19 %.  Od 1. 1. 2007 začala platit opět i snížená sazba daně     

10 % na léky a vybrané zdravotní pomůcky, na knihy, učebnice a tiskárenské potřeby.53 

U daně z přidané hodnoty je největší rozdíl v sazbách daně, jak můžeme vidět v grafu 3, 

občané v ČR jsou na tom o něco lépe než občané SR.54 
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Graf 3 -  http://www.mesec.cz/dane-a-stat/dph/archiv/rok-2007/06/. 

 

 

                                                 
52 BARTKOVÁ, H., SIKOROVÁ,E. Komparace účetních a daňových aspektů České a Slovenské republiky. 
Ostrava: VŠB – TU, 2002. 127 s. ISBN 80-248-0146-9. 
53 http://www.businessinfo.cz/cz/sti/slovensko-financni-a-danovy-sektor/5/1000797/#sec5. 
54 Podnikání  v Česku může být zajímavé pro slovenské obchodníky s uměním. V tuzemsku totiž obchod 
s uměním podléhá snížené sazbě daně, zatímco na Slovensku je zařazen do sazby podnikání.  
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3. 5. 2. 4 Spotřební daně 

Ke zvyšování spotřebních daní se ČR a SR zavázaly při vstupu do Evropské unie. Od 

roku 2009 by spotřební daň na tabákové výrobky neměla být nižší než 57 % z maloobchodní 

ceny cigaret. Například loni vybralo Slovensko na daních z tabákových výrobků více než 11,4 

mil. korun (letos se čeká zvýšení této sumy o více než dvě miliardy). V ČR dojde k dalšímu 

zvýšení této daně proto, aby byla v souladu s legislativou Evropské unie.  

Ceny alkoholu se stát od státu liší s ohledem na výši spotřební daně a DPH. Všechny 

evropské země se snaží vést občany k rozumné konzumaci alkoholu, především zvyšování 

spotřební daně u alkoholických nápojů nebo preventivními programy. Například pivo je 

nejoblíbenějším nápojem v Česku, Německu, Lucemburku a  na Slovensku. Nejvyšší 

spotřební daň na hektolitr etanolu je ve Švédsku (zdanění lihu v Evropské unie viz příloha     

č. 3).  

 

3. 5. 2. 5 Sociální pojištění  

Sociální pojištění je na rozdíl od ČR na Slovensku rozděleno do sedm druhů pojištění. 

Jednotlivé sazby pojistného jsou tedy stanoveny pro jednotlivý druh pojistného zvlášť celková 

sazba je sumou (zaměstnanec a zaměstnavatel dohromady) je sumou všech těchto sazeb.55 

Myslím, že toto podrobnější členění lepší, protože poskytuje poplatníkům přehled o tom, 

kolik do jakého systému přispívají.  

 

3. 5. 2. 6 Daňová reforma číslo dvě 

Premiér Ing. Topolánek chystá další reformu.56 Vláda bude prodávat svázaný balíček tří 

daňových zákonů.57 Jednou z největších změn bude, že zákon o dani z příjmů nebude 

vyjmenovávat daňově uznatelné náklady pro firmy. Už několik let, se také hovoří o daňovém 

batohu. Má se jednat o vznik jednoho úřadu pro výběr daní, cel i sociálního pojištění. Poté je 

připraven návrh na nový daňový řád (půjde o nový zákon o správě daní a poplatků).58 

                                                 
55 http://www.finance.cz/zpravy/finance/54347/. 
56 Daňové reformy, které vedou ke zjednodušení daňového systému, mohou zvýšit výnosy státu. Dříve vlády 
s tímto krokem váhaly, protože se obávaly snížení svých příjmů. Podle mého názoru zjednodušení daňových 
systémů by přilákalo investice a došlo ke zrychlení hospodářského růstu. Paní Rita Romalho, daňová odbornice 
uvedla, že do zemí, kde placení daní není tak administrativně náročné, investuje více nových společností. ČR 
obsadila v žebříčku zemí s nejvýhodnějším daňovým systémem 113. místo a SR 122. místo. 
57 Tato reforma by měla platit od roku 2010. Podle informací MF DNES půjde o nový zákon o dani z příjmů, 
zákon slučující berní úřady s celními a sociální správou a daňový úřad. Zároveň by měla být stanovena pravidla 
pro výpočet daně z příjmů firem.   
58 Podrobnosti viz http://ekonomika.idnes.cz/vlada-pripravuje-druhe-kolo-reforem-firmy-ceka-zmena-dani-pmc-
/ekonomika.asp?c=A080310_210350_ekonomika_mia. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na daňový systém České a Slovenské republiky. 

Podrobně informuje o jednotlivých daní obou zemí, jejich mezinárodní harmonizaci a 

srovnání daňových soustav. Popsala i daňové reformy, které jsou navrženy pro podporu 

hospodářského růstu.  

 

V každé zemi existuje specifický daňový systém, který se řídí svými zákony. Na 

Slovensku velmi prospěla daňová reforma, protože se tím snížila daňová zátěž především 

rodinám s dětmi a osobám s vysokými příjmy. V České republice jsou občané zatíženy 

mnohem více. Díky reformě veřejných financí, ale došlo ke zrušení čtyř daňových sazeb u 

daně z příjmů fyzických osob a zavedla se jednotná sazba daně.  

 

Vstupem ČR a SR do Evropské unie znamenalo, že daňové i účetní postupy musí 

vyhovovat potřebám jednotlivých států, předpisům EU a splňovat požadavky mezinárodních 

kapitálových trhů. Spolupráce v oblasti daní byla zakotvena již v zakládajících smlouvách 

Evropského společenství a neustále se rozšiřuje. Za posledních deset let poklesly mezi členy 

Evropské unie daně nejvíce na Slovensku, zatímco v České republice zůstalo daňové zatížení 

víceméně stejné a je pod průměrem celé unie. 

 

Harmonizace nepředstavuje úplné sjednocení všech účetních a daňových systémů, ale 

měla by vést ke sbližování systémů různých států. Jak jsem uvedla, harmonizace přímých daní 

prozatím nebyla úspěšná. Nedošlo k harmonizaci daňových základů ani sazeb. Zůstávají 

v kompetenci národních vlád. Pozitivní je harmonizace nepřímých daní, což bezprostředně 

ovlivňuje fungování jednotného trhu. Cíl mé bakalářské práce byl splněn.  

 

Z provedené studie mohu vymezit negativní a pozitivní stránky harmonizace. Mezi 

negativní stránky harmonizace patří, že harmonizace vede k vyšším daňovým sazbám (bez 

konkurenčního tlaku vlády raději stanoví vyšší daňové sazby), způsobuje pomalejší růst 

ekonomiky (vyšší daňové sazby snižují celkovou produktivitu), zasahuje do národní 

suverenity členských států, ohrožuje příjmové stránky rozpočtů zemí a hlavně představuje 

ztrátu fiskální autonomie členských zemí. Naopak mezi pozitivní stránku harmonizace patří 

daňová konkurence, která zvyšuje daňové zatížení nemobilní faktorů (např. práce), a naopak 

snižuje daňové zatížení vysoce mobilních faktorů (zejména kapitál). Dále může snižovat 
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daňové základy jiných zemí a deformovat efektivní alokaci kapitálu a služeb. Dalším 

důvodem pro harmonizaci je existence externalit (stát při tvorbě daňové soustavy nebere 

v úvahu vliv na jiné země).  

Problematika harmonizace daní je velmi náročná a neustále se vyvíjí. Rada bych v tomto 

tématu pokračovala v diplomové práci. 
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