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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 Bakalářská práce charakterizuje a vymezuje daně a jejich funkci, ale rovněž 

i daňové teorie různých ekonomů 18. až 20. století. Značná část práce je věnována 

současnému daňovému systému v České republice, jeho jednotlivým druhům.  Nelze se 

nezmínit o systému daní v Evropské unií, který se snaží o jeho harmonizaci.Významné  

shody a sladění  dosahují  země Evropské unie ve spolupráci při poskytování 

vzájemných daňových informací, v zamezování dvojího zdanění a v boji proti  tzv. 

daňovým rájům. V návaznosti na tyto teoretické poznatky jsou dále rozebírány již 

uskutečněné daňové reformy 20. století, ale i reformy současné, mezi které se řadí 

i daňová reforma České republiky v roce 2007. 

 Cílem této práce je seznámení se s daněmi od jejich historie po současnost. 

Upozornit na  nemalý vliv daňové politiky v oblasti daní a trendy současného vývoje. 

ANNOTATION OF THESIS 

 The Bachelor’s Work characterizes and defines taxes and their function as well 

as tax theories of various economists between the 18th and 20th century. A great part 

of the Work is devoted to the present tax system effective in the Czech Republic and its 

individual types. The EU tax system, which is trying to harmonize taxes, cannot 

be omitted. The EU countries achieve a significant agreement and harmonization when 

they cooperate in the provision of mutual tax information, the prevention of double 

taxation, and in the fight against so-called tax paradises. In connection with this 

theoretical knowledge, the Work further discusses the already made tax reforms of the 

20th century as well as the current reforms, among which the 2007 Czech tax reform 

can be ranked as well.  

 Objective of this Work is to provide a survey of taxes from their history to the 

presence and draw attention to not a small influence of the tax policy and trends of the 

modern development.  
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1. ÚVOD 

 Daně se bezesporu dotýkají každého z nás. Jsou součástí našeho každodenního 

života. V žádné případě  nejsou záležitostí novodobou,  provází lidstvo už od 

prvopočátku a mají za sebou dlouhý historický vývoj. Vždyť i politik a vynálezce  

Benjamin Franclin prohlásil před více jak dvěma sty lety, že  na světě není  nic jistého, 

než  daně a smrt. Měli bychom tedy vědět, s jakými druhy daní se v České republice 

můžeme setkat a jak funguje daňový systém. 

 Ve středověku byly daně označovány jako „dovolená loupež“. Právo vybírat daně 

bylo přisuzováno panovníkovi, který poskytoval ochranu majetku a života poddaných. 

Daně byly vybírány nepravidelně a mnohdy neměly  podobu peněz, tzv. desátky. První 

daňová soustava vznikla již ve starověkém Řecku, kdy byla zároveň nastolena 

pravidelnost ve vybírání daní. V důsledku historického vývoje, zejména postupného 

tříbení ekonomických, politických, filozofických i náboženských názorů, vznikaly 

současné daňové teorie. 

 Daně byly a jsou předmětem mnoha diskusí a politických šarvátek. V dnešní době 

je chápeme jako spoluúčast občanů a ekonomických subjektů na fiskální politice.  

Politika státu má tedy nemalý vliv na ucelený vývoj daňového systému. Daně jsou 

nástrojem hospodářské politiky, sloužícím k ovlivňování makroekonomických 

ukazatelů, především ke zvyšování ekonomického růstu a  snižování nezaměstnanosti. 

 V poslední době prochází daňové systémy vyspělých zemí včetně České republiky 

značnými změnami. Velký vliv  na tyto změny má,  mimo jiné, i  neustále se rozrůstající 

členská základna Evropské unie. Harmonizace daní v Evropské unii se projevuje 

zejména v oblasti nepřímých daní. V současné době vévodí tzv. rovná daň, která je 

postupně zaváděná  v postkomunistických zemích. Velkým dogmatem se stává 

ekologická daň, její harmonizace a postupné uplatnění ve všech členských zemích 

Evropské unie. 

 Na počátku nového tisíciletí si můžeme položit otázku:. „ Jaké změny  ve zdanění 

můžeme očekávat v důsledku  postupující globalizace světa, technického pokroku 

a lidského myšlení vůbec?“  V současnosti prochází  i daňová soustava ČR velmi 

intenzivním procesem opakovaných novelizací a nelze předpokládat, že v nejbližších 

letech tomu bude jinak. Právě měnící se podmínky a další jiné vlivy vyžadují i v oblasti 

daňové najít optimální řešení. 
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 Cílem mé bakalářské práce je poskytnout ucelený obraz o  daních od jejich vzniku 

po současnost. Práce popisuje charakteristiku, vymezení a funkci daní, jakož i daňové 

teorie a daňový vývoj z pohledu historického, ale i soudobého. Podrobně je 

charakterizován  současný daňový systém v České republice a  systém daní v Evropské 

unii, snažící se o jejich harmonizaci. Na základě teoretických poznatků je část práce 

věnována uskutečněným daňovým reformám, ale i reformám současným, mezi které se 

řadí i daňová reforma České republiky v roce 2007, včetně konkrétních příkladů 

daňových dopadů. 
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2. CHARAKTERISTIKA DAN Ě 

 Pojem daň bývá spojován s  existencí státu jako organizovaného celku, 

a s existencí institucí, které tento celek představují. Řadí se mezi ně parlament, vláda 

a další orgány státu. Na důvody vzniku a fungování státu existuje celá řada teorií. 

Z ekonomického pohledu lze fungování státu vysvětlit teorií veřejných statků, teorií 

selhání trhu a dalšími teoriemi. 

 Výše uvedené konstatování souvisí také s pojmem veřejný sektor. Vznikem 

a vývojem veřejného sektoru lze přímo navázat na vývoj vlastnických vztahů. Vedle 

soukromého vlastnictví existuje vlastnictví nesoukromé, „veřejné“. Veřejné vlastnictví 

znamená, že veřejný majetek může užívat celá společnost. K jeho správě a využívání 

jsou nezbytné ekonomické zdroje, jejichž původ  může být rozličný. Převládají však 

mocensky (zákonem, nařízením) získané zdroje,  a to ve formě poplatků, cla a daní. 

Dochází ke vzniku financí veřejných. [1] 

 Veřejné příjmy jsou finanční vztahy nejrůznější povahy, související převážně 

s vynuceným odnímáním prvotně získaného důchodu jeho příjemcům a jeho další  

přerozdělení ve prospěch vlády nebo jiných subjektů. Podíl těchto plateb na celkových 

důchodech jednotlivců či domácností je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů 

tzv. ekonomické svobody. Rovněž  však existují, v daleko menší míře, veřejné příjmy, 

které jsou založeny na dobrovolnosti, návratnosti a ekvivalenci.  

 Veřejné příjmy členíme podle nejrůznějších kritérií: 

� z  hlediska návratnosti na: 

� nenávratné příjmy, kterými jsou daně, dávky, poplatky, příjmy z výnosů 

privatizace, výnosy z vlastního podnikání apod.  

� návratné příjmy, mezi které můžeme zařadit bankovní úvěr od peněžních 

institucí nebo emise cenných papírů (státních pokladničních poukázek, 

vládních obligací, municipálních obligací apod.).  

� z hlediska časového ( ke kterým potřebám se příjmy vztahují) na  

� běžné příjmy  - slouží k financování běžných výdajů, vyznačují 

se pravidelností 

� kapitálové příjmy - slouží  na krytí kapitálových a investičních výdajů, jde 

často o mimořádné, nepravidelné nebo jednorázové příjmy (např. výnosy 

z privatizace či prodeje majetku). 
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Veřejné příjmy lze dále členit na daňové a nedaňové. Základním a nejvýznamnějším 

zdrojem veřejných příjmů jsou daně,  které tvoří největší část příjmů  státního rozpočtu. 

[2] 

 2.1. DEFINICE DANĚ 

 Daní se rozumí povinná a nenávratná platba, která je vybírána státem z titulu 

vlastnictví nějakého majetku nebo příjmu. Je jedním z příjmů veřejného rozpočtu (tedy 

státního rozpočtu a místních rozpočtů). Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností, 

to znamená, ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany 

státu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých stanovených intervalech nebo při 

určitých okolnostech. Tvoří hlavní příjmovou část státního rozpočtu většiny zemí. 

 Povinná znamená, že je jednoznačně  a srozumitelně vymezena zákonem, včetně 

formy placení, představuje krácení části soukromého majetku, omezuje každého 

jednotlivce. 

 Nenávratná je z toho důvodu, že se nevrací zpět poplatníkovi, ale zůstává státu. 

Odlišuje se tak od půjčky, kdy se vypůjčený majetek musí vrátit zpět. 

 Neúčelová, proto, že poplatník daně  nezná účel použití jím zaplacených 

finančních prostředků. Uhrazením daně nikomu nevzniká právo na konkrétní plnění 

z veřejných zdrojů. 

 Neekvivalentní znamená, že  proti platbě poplatníka není žádný nárok 

na protihodnotu v podobě konkrétného plnění z veřejných rozpočtů. 

 Ekonomicky je daň formou redistribuce národního důchodu, proto mezi daně 

řadíme z ekonomického hlediska i cla,  poplatky, místní poplatky, příspěvky na sociální 

zabezpečení.  

 Cla se považují za povinnou neúčelovou platbu, plynoucí do státního rozpočtu při 

přechodu zboží nebo služeb přes státní hranici.  Dnes se můžeme prakticky setkat jen 

se cly dovozními, která slouží k omezení dovozu zboží či služeb do země či k cenovému 

zvýhodnění domácí produkce. 

 Poplatek můžeme charakterizovat jako peněžní ekvivalent za služby poskytované 

veřejným sektorem. Je účelový, dobrovolný, nepravidelný a nenávratný (například 

poplatek za vystavení pasu, za povolení k podnikání apod.). V případě poplatku 

se dostává subjektu konkrétní protihodnoty. 
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 Místní poplatky, plynoucí do rozpočtů obcí, nejsou v pravém slova smyslu 

poplatky. Vykazují všechny atributy místních daní a v některých zemích jsou také proto 

nazývány místními daněmi. Patří mezi ně např. poplatek za psa, poplatek z prodeje 

alkoholických nápojů aj. 

 Příspěvky na sociální zabezpečení jsou velmi sporným příkladem, neboť 

nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie daní. Mají ovšem některé vlastnosti, které 

je daním velmi přibližují, a to povinnost placení vyplývající ze zákona. Výše příspěvku 

je  obdobně jako u daně  odvozena od výše důchodu. [3] 

 Charakteristickým znakem daní je jejich mimoekonomické donucení, kterým si 

státní moc prosazuje podíl na důchodech a majetku podřízených subjektů. Toto 

donucení mělo v historickém vývoji zjevnější či zastřenější formu, což je patrné 

i z různých názvů daní, pocházejících z otrokářské nebo feudální společnosti. 

2.2. HISTORIE DAŇOVÝCH TEORIÍ 

 Společně s historickým vývojem společnosti se vyvíjely také daně a jednotlivé 

názory na ně. Postupem času docházelo k velmi výrazným změnám obsahu pojmu daň 

a jaká má daň být. Daňová teorie se vyvíjela v rámci filozofie a teologie, a to již za dob 

Aristotela v období starověku, ve středověku patří mezi hlavními představitele 

T. Akvinský nebo Tomáš Štítný ze Štítného.  

 V období starověku nebyly daně vybírány pravidelně a neměly podobu peněz. 

Panovník si tímto nepravidelným  uvalováním daní zajišťoval prostředky na krytí 

mimořádných výdajů, nejčastěji válečných, ale také výdajů, které byli spojeny s chodem 

jeho dvora a rodiny. V Řecku a zejména pak v Římské říši byla vypracována soustava 

daní. Od této doby se začaly daně vybírat pravidelně, především v provinciích. Byly 

vybírány daně přímé (daň z nemovitosti, daň z hlavy a různé desátky) i daně nepřímé 

(cla, mýtné, poplatky na tržištích). 

 Ve středověku se daně postupně více monetizovaly, stávaly se pravidelnou 

platbou, stále však nebyly všeobecné, duchovní se šlechtou byli od daně osvobozeni.  

Přímé daně (kontribuce) mohl vybírat panovník pouze se souhlasem stavů. Po nástupu 

Habsbursků se stala otázka daní nejdůležitějším vnitrostátním problémem, který byl 

řešen na zemském sněmu. 

 Prvními mysliteli vysvětlujícími povahu i funkci daní, byli v 18. století francouzští 

fyziokraté (Francois Quesnay) a angličtí klasici, tzv. političtí ekonomové Adam Smith 
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a David Ricardo, označovaní za zakladatele ekonomie jako vědy. V  této době se 

dostává do popředí svoboda jednotlivce. Dochází k rozporu mezi přirozenými právy 

člověka a potřebou vybírat daně.  Tento rozpor byl překonán na základě tzv. směnné 

teorie daňové, díky níž  se stávají daně protihodnotou za služby poskytované státem.  

 Neoklasičtí ekonomové (poslední třetina 19. století) jako první použili 

poptávkových a nabídkových křivek a teorie „ přebytku spotřebitele a přebytku 

výrobce“  pro potřeby analýzy daňového přesunu a dopadu. Rovněž upozornili 

na daňové břemeno převyšující  vybranou daň, které se dnes označuje jako „nadměrné 

břemeno zdanění“.  

 Britský ekonom John Maynard Keynes  (první třetina 20. století) poukázal 

na rozhodující význam progresivního zdanění spolu se systémem sociálního pojištění. 

 Představitelé neokonzervativismu (70. a 80. léta 20. století) byli zastánci teorie, 

že snížení daňového zatížení vede k vyšším úsporám, k vyšší produktivitě práce 

a k jejich přeměně v investice.  

 S prvky neokonzervativismu i  keynesiánství se můžeme setkat i v současné 

daňové teorii, vycházející z poznatků ekonomie a finanční vědy.[3] 

2.3.  SMYSL DANÍ PRO EKONOMIKU 

2.3.1. FUNKCE DANÍ 

 Úloha zdanění vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru 

 

� fiskální funkce daní  - je nejdůležitější funkcí daní, historicky nejstarší a je 

obsažena ve všech níže uvedených funkcích. Rozumí se jí získávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. 

 Základní funkce daní 
je 

funkce fiskální 

Funkce alokační Funkce redistribuční Funkce stabilizační 



CHARAKTERISKTIKA DANĚ 
 

 13 

� alokační funkce daní - uplatňuje se tehdy, když dochází k selháním trhu 

v oblasti alokace zdrojů. Příčiny alokačního selhání jsou existence veřejných 

statků, statků pod ochranou, externalit a nedokonalé konkurence.  Tyto příčiny, 

nebo-li “chyby” trhu jsou korigovány státními zásahy v oblasti daní. 

� redistribu ční funkce daní – tato funkce je spojena s mimoekonomickým 

selháním trhu. Jedná se o fakt, že lidé nejsou spokojeni s rozdělením důchodů 

ve společnosti, považují rozdělení za nespravedlivé. Nespravedlivé rozdělení 

je vede k tomu, že usilují o tzv. přerozdělení důchodů, které je možno provádět 

prostřednictvím veřejných rozpočtů, přičemž jedním z nástrojů redistribuce 

je daňová soustava. 

� stabilizační funkce daní – přispívá ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice, především působením na hlavní makroekonomické agregáty 

(tempo růstu hrubého domácího produktu, cenová hladina, nezaměstnanost, 

platební bilance, úroky z veřejného dluhu) se stát pomocí specifických nástrojů 

jak v oblasti příjmů, tak výdajů snaží omezit propady a rychlé růsty ekonomiky. 

[3] 

2.3.2. DAŇOVÉ PRINCIPY 

 Při bližším zkoumání problematiky daní se nelze nezmínit o daňových principech. 

Můžeme o nich hovořit jako o jakýchsi pravidlech hry. Daňové principy vždy 

zohledňovaly filozofické a ekonomické poznání dané doby, odrážela se v nich do určité 

míry úroveň ekonomického myšlení. Daňové principy vyjadřují požadavky 

na “správný” daňový systém či na “správnou” jednotlivou daň. [4] 

 V podmínkách tržní ekonomiky se můžeme setkat s těmito principy: 

� princip daňové spravedlnosti 

� princip daňové efektivnosti 

� princip daňové neutrality 

� princip daňové univerzality 

� princip daňové pružnosti 

� princip administrativní jednoduchosti .[5] 

 Mezi hlavní daňové principy, na kterých se shodne většina ekonomů,  patří 

princip daňové spravedlnosti a daňové efektivnosti. Na základě těchto principů 

se hodnotí daňová soustava jako celek případně jednotlivé daně.  
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Princip daňové spravedlnosti – Každý subjekt přispívá do veřejného rozpočtu 

prostřednictvím daní a jeho podíl by měl odpovídat jednak jeho možnostem a jednak 

prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem. Tento princip 

je chápán ve dvou polohách, a to: 

1. princip platební schopnosti –spočívá v tom, že  daňoví poplatníci mají platit daň 

v závislosti na své platební schopnosti.  Pod obratem platební schopnost  zařadíme 

příjmy poplatníka, nebo-li tzv. důchody. Tento princip dále  členíme na princip 

tzv. horizontální daňové spravedlnosti a vertikální daňové spravedlnosti. Horizontální 

daňová spravedlnost znamená, že osoby se stejnou platební schopností mají platit daň 

ve shodné výši. Vertikální daňová spravedlnost je pak chápána v tom smyslu, že osoby 

s vyšší platební schopností mají platit daně vyšší. 

2. princip prospěchu – spočívá v tom, že újma, kterou strpí daňový poplatník, je rovna 

užitku z veřejných statků a veřejných služeb. Daň se zde chová jako určitý poplatek 

za poskytované veřejné statky. Tento princip se jeví jako spravedlivý,  neboť každý platí 

podle svého užitku. Avšak různé druhy veřejných statků mohou přinášet různým 

osobám rozdílný užitek. Tato skutečnost plyne zcela přirozeně z osobních preferencí 

jednotlivce. Základním problémem je, jak vytvořit společné a hlavně objektivní 

kritérium pro zdaňování podle užitku. 

Princip daňové efektivnosti – vyjadřuje požadavek co možná  nejnižších nákladů, 

spojených s výběrem daní. Vycházeje z tohoto principu je nejefektivnější takový 

daňový systém, který uvažuje pouze o jediné dani s jednou sazbou, kdy výběr této daně 

by byl spojen s nejnižšími náklady.  Tento  systém by pak vykazoval vysoký stupeň 

efektivnosti. Je  však třeba poznamenat, že by byla  zároveň zcela vyloučena výše 

zmiňovaná daňová spravedlnost. Lze tedy konstatovat, že dosažení větší míry 

spravedlnosti znamená snížení efektivnosti. [4] 
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Graf č. 1 Vztah mezi efektivností a spravedlností daní  

 

 

[4] 

Princip neutrality  -  podle něj nesmí daně ovlivňovat reálně probíhající reprodukční 

proces jednotlivých podnikatelských subjektů. Daně představují vnější parametr, který 

determinuje rozhodnutí každého podnikatelského subjektu a které musí brát každý 

podnikatelský subjekt v úvahu při přípravě svého podnikatelského záměru. 

Princip daňové univerzality - velmi úzce souvisí s principem daňové neutrality. 

Princip pružnosti - znamená takovou konstrukci daňového systému, která umožňuje, 

aby potřebné změny vedoucí k řešení úkolů a potřeb na makroekonomické úrovni byly 

realizovány v co možná nejkratším čase. 

Princip administrativní jednoduchosti - vyjadřuje požadavek na daňový systém 

ve smyslu  umožnění  jednoduchého vybírání  a správy daní. Daňový systém by měl 

vyžadovat pouze přiměřené náklady, jak v oblasti správy daní (přímé administrativní 

náklady veřejného sektoru), tak i  v činnosti poplatníků (nepřímé administrativní 

náklady),  spojené se zjišťováním a plněním daňové povinnosti. [1] 

2.3.3. KLASIFIKACE DANÍ 

 Daně lze klasifikovat podle  různých hledisek, a to: 

� Podle vazby na důchod poplatníka - je to nezákladnější rozlišení daní 

• Daně přímé - jsou placeny z příjmu poplatníka a ze zákona je tento druh daní 

nepřenosný na jiný subjekt (neexistuje zde daňový přesun). Jedná se zejména 

o daně z důchodů, majetkové daně a dříve i daň z hlavy. 

Spravedlnost daní 

Efektivnost 
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• Daně nepřímé - nejsou placeny z příjmu poplatníka, nýbrž jsou přeneseny 

na jiný subjekt (existuje zde daňový přesun). Daň se přenáší prostřednictvím 

zvýšení ceny. Jedná se zejména o daně ze spotřeby a obratů, daň z přidané 

hodnoty a také cla. 

� Podle předmětu: 

• Daně důchodové - zdaňují se různé druhy příjmů (mzda, hospodářský 

výsledek, rozdíl příjmů a výdajů, úrok, atd.) 

• Daně spotřební 

o Daně univerzální - daň z přidané hodnoty, prodejní daně, 

daně z obratu 

o Daně specifické (selektivní) - na vybrané druhy zboží, cla 

• Daně majetkové - zdaňuje se movitý i nemovitý majetek 

• Daně z hlavy - předmětem daně je sám subjekt. Je to daň uložená každému 

poplatníkovi bez ohledu na jeho příjem, je pro všechny stejná. 

• Daně výnosové - postihuje určitý typ výnosu, např. výnos ze zemědělské 

usedlosti, ze živnosti apod. 

� Podle charakteru veličiny, ze které se daň platí: 

• Daně kapitálové -  předmětem  daně je stav majetku k určitému okamžiku, 

resp. dni, jedná se tedy  o daně z majetku, dále pak daně dědické a darovací. 

• Daně běžné - předmětem daně je produkt, důchod, přidaná hodnota, spotřeba 

aj. za určitý časový úsek (ohraničený dvěma časovými okamžiky „od -do“), 

patří sem daně důchodové, spotřební, daň z přidané hodnoty, ale 

i z kapitálových výnosů. 

� Podle vztahu ke schopnosti daň platit: 

• Daně osobní - jsou adresné a mají vztah k určitému poplatníkovi. Zohledňují 

jeho platební schopnost. Jedná se např. o osobní důchodovou daň. 

• Daně „in rem“ - platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka. Jedná 

se o daně spotřební, z přidané hodnoty, výnosové, ale také důchodové, 

a majetkové. 

� Podle použité sazby: 

• Daně s pevnou sazbou - pevná sazba je vztažena k objemové jednotce 

základu daně, např. sazba daně na 1 m2  zastavěné plochy nebo na 1 hl piva, 

či na 1 kus cigarety apod. Je charakteristická pro kapitálové daně. 
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• Daně  podle stupně progrese: 

o proporcionální - procento daně  je stále stejné, není odvozeno 

od základu daně, např. daň z převodu nemovitostí. 

o progresivní - procento daně stále roste s růstem daňového 

základu, např. daň důchodová, daň z příjmu fyzických osob, 

dědická daň, daň darovací) 

o degresivní - procento daně klesá s tím, jak klesá daňový 

základ, neužívá se, protože  je  to pro stát nevýhodné. 

� Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí základu daně: 

• Daně stanovené bez vazby na základ daně - patří sem daně paušální a daně 

z hlavy 

• Daně specifické - nebo-li také daně jednotkové. Jsou stanoveny podle 

množství jednotek daňového základu nebo množství jednotek užitečné 

vlastnosti v daňovém základu, např. počet litru čistého alkoholu. Patří sem 

daň spotřební, pozemková, domovní, daň z hlavy. 

• Daně „ad valorem“ -  jsou určovány podle ceny zdaňovaného základu. Patří 

sem daň z přidané hodnoty, daň obratová, daň důchodová, daň výnosová. 

� Podle daňového určení - podle rozpočtu, do kterého plynou: 

• státní - ve federální státech jsou to daně federální 

• municipální  

• vyšších územněsprávních celků - ve federální státech, např. daně 

jednotlivých států federace v USA 

• svěřené - celostátně platné daně, plynoucí do vládních rozpočtů nižších 

úrovní. [3] 
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3. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

 Úkolem daňové soustavy je zajistit financování společenských potřeb, které není 

možné zajistit jiným způsobem než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím 

krajů nebo prostřednictvím obcí. Daně patří mezi příjmy státního rozpočtu, jehož 

skladbu znázorňuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 - skladba Státního  rozpočtu ČR 

Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu 
• daně • státní správa 
• cla • ochrana státu, 

školství,zdravotnictví 
• sociální pojištění • transfery obyvatelstvu 

(důchody, dávky) 
• ostatní příjmy • státní zakázky (dálnice,atd.) 
• příjmy z rozpočtu EU • investice do životního 

prostředí 
 • odvody do rozpočtu EU 
Příjmy celkem Výdaje celkem 

 [6] 

 Daňové příjmy (včetně pojistného na sociálním zabezpečení) státního rozpočtu 

České republiky, které jsou uvedeny v tabulce  č. 2, vzrostly k  30. 9. 2007 ve srovnání 

se stejným obdobím roku 2006 o 63,3 mld. Kč, to je o 9,7 % , podíl daňových příjmů na 

celkových příjmech státního rozpočtu za období od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007  

představuje 87,2 %, což znamená, že došlo ve srovnání se shodným obdobím roku 2006 

k poklesu o 0,3%. [6].  Porovnáme-li daňové příjmy od roku 1993 do současnosti, údaje 

jsou znázorněny v grafu č. 3, můžeme hovořit o téměř trojnásobném nárůstu. 
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Tabulka č. 2 - Porovnání  příjmů státního rozpočtu v letech 2006 a 2007 

1.-.9. měsíc 
Ukazatel Rok 

2007 
Rok 
2006 Rozdíl 

% 
podíl 

Daňové příjmy 383.9 345.1 38.8 10.1 
Příjmy z pojistného na SZ 268.5 244 24.5 9.1 
Daňové příjmy celkem 652.4 589.1 63.3 9.7 
Nedaňové a ostatní příjmy 96.2 84.4 11.8 12.3 
Celkové příjmy SR 748.5 673.5 75 10.0 
Poměr  daňové příjmy celkem /celkové 
příjmy SR 

87.2 87.5 -0.3   

Poměr  daňové příjmy/celkové příjmy SR 51.3 51.2 0.05   

[6] 

Graf č. 2 - Vývoj daňových příjmů od roku 1993 do roku 2006 
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3.1. STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY 

Graf č. 3 - Grafické znázornění daňové soustavy ČR 
 

 

[2] 

3.2. LEGISLATIVA DA ŇOVÉ SOUSTAVY ČR 

 Legislativní úprava daní České republiky je tvořena souhrnem následujících 

základních daňových zákonů: 

� zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 

� zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

� zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění 

� zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

� zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a daní z převodu 

nemovitostí 

� zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

� zákon č,. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

 Součástí legislativní úpravy daňového systému je kromě výše citovaných zákonů  

řada dalších norem, kterými jsou např.: 

• zákon č. 531/1991 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění 

• zákon č. 243/2000 Sb., o daňovém určení, v platném znění 
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• zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 

v platném znění 

 S daňovým systémem souvisí velmi široká  paleta dalších předpisů v podobě 

zákonů, vyhlášek Ministerstva financí České republiky, nařízení vlády. 

Charakteristickým rysem legislativní úpravy daňové problematiky v České republice je 

téměř neuvěřitelné množství novelizací jednotlivých zákonů. Tyto změny se odráží 

v potřebě řešit  daňová pravidla v návaznosti na ekonomický vývoj státu a nezbytnou 

postupnou harmonizaci českého právního řádu s legislativou Evropské unie. [8] 

3.3. PŘÍMÉ DAN Ě 

Přímé daně jsou uloženy  konkrétnímu subjektu podle jeho důchodové a majetkové 

situace.  Představují zdanění příjmů poplatníka jdou přímo do rozpočtu ČR. 

Členíme je na : 

� Daně z příjmů 

• Daň z příjmů fyzických osob  

• Daň z příjmů právnických osob 

� Majetkové daně 

• Daň z nemovitostí  

o Daň z pozemků 

o Daň ze staveb 

• Daň dědická, daň darovací,daň z převodu nemovitostí 

• Silniční daň  

3.3.1. DAŇ Z PŘÍJM Ů FYZICKÝCH OSOB 

Poplatníci daně  

� Poplatník daně z příjmu, který je označován jako daňový nerezident  ČR 

• nemá  na území ČR bydliště 

• obvykle se zde nezdržuje 

� Poplatník, který je označován jako daňový rezident ČR 

• má bydliště na území ČR 

• na území ČR se obvykle zdržuje, tj. pobývá zde alespoň 183 dní 

v kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích 
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Předmět daně z příjmů fyzických osob 

 Dani z příjmů fyzických osob  podléhají veškeré příjmy fyzických osob 

s výjimkou příjmů, které nejsou jejím předmětem a příjmů  od daně osvobozených. 

Příjmy podléhající zdanění  touto daní mohou mít  podobu příjmů peněžních 

či naturálních (oceněných podle zákona o oceňování) nebo získaných směnou. 

Zdanitelné příjmy fyzických osob jsou rozděleny do pěti dílčích daňových základů:  

� příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6) 

� příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7) 

� příjmy z kapitálového majetku (§8) 

� příjmy z pronájmu (§9) 

� ostatní příjmy (§10) 

Základ daně 

Je upraven v § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. Příjmy, které vstupují do základu 

daně jsou vymezeny v příloze č. 1 . 

Výpočet základu daně u daně z příjmů fyzických osob znázorňuje příloha č. 2. 

Nezdanitelná část základu daně 

Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Tyto 

položky jsou vyjmenovány v §15 zákona o daních z příjmů. S jejich členěním je možné 

se seznámit v příloze č. 3. 

Položky odčitatelné od základu daně 

Tyto položky jsou vyjmenovány v § 34 zákona o daních z příjmů, jsou vyčísleny 

v příloze č. 3. 

Slevy na dani 

Upravuje zákon o daních z příjmů  v § 35, §35a, §35b, §35ba, §35c a § 35d. 

Od roku 2006 došlo k významné změně, kdy namísto nezdanitelných částek se 

vypočtená daňová povinnost poplatníků daně z příjmů, dále snižuje o položky podle 

ustanovení § 35 ba a 35c zákona o daních z příjmů. Skladbu jednotlivých slev na dani 

nalezneme v přílohách č. 3 a 4. 
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Sazba daně 

 Daň se stanoví dle tabulky č. 3. 

Tabulka č. 3 - Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2007 

Základ daně 
od Kč do Kč Daň 

Ze základu 
přesahujícího 

0 121 200 12%   
121 200 218400 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 

[9] 

 V příloze č. 5 lze  zjistit, jaký byl vývoj sazby daně od roku 1999 do roku 2007. 

Příklad výpočtu daňové povinnosti u  poplatníka daně z příjmů fyzických osob za roky 

2002, 2003, 2004, 2005 ,2006 a 2007 při podání daňového přiznání za předpokladu, že 

se  základ daně a ostatní skutečnosti nezměnily. Poplatník má příjem pouze ze závislé 

činnosti, přičemž dílčí základ daně ze závislé činnosti činí 126 700 Kč, uplatňuje 

nezdanitelnou část základu daně (slevu na dani) na poplatníka a na 1 dítě.  

Tabulka č. 4 - Vývoj stanovení základu daně a daně  

  2002 2003 2004 2005 2007 2007 

Dílčí základ daně 126 700 126 700 126 700 126 700 126 700 126 700 
Nezdanitelná část  - 
na poplatníka 

38 040  38 040 38 040 38 040 0 0 

na dítě 23 520 23 520 25 560 0 0 0 
Upravený základ 
daně 65 140 65 140 63 100 88 660 126 700 126 700 

Zaokrouhlení dolů 65 100 65 100 63 100 88 600 126 700 126 700 

Sazba daně 15% 15% 15% 15% 12,3% 12,3% 

Daň 9 765 9 765 9 465 13 290 15 589 15 589 
Sleva na dani -         
na poplatníka 

    0 7 200 7 200 

na dítě     6 000 6 000 6 000 

Daňový bonus     0 0 0 

Daňová povinnost 9 765 9 765 9 465 7 290 2 389 2 389 



DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 
 

 24 

Z uvedeného příkladu stanovení základu daně a daně vyplynula pro poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob v jednotlivých letech různá daňová povinnost, a to : 

v roce 2002 ve výši  9 765 Kč; 

v roce 2003 ve výši 9 765 Kč; 

v roce 2004 ve výši 9 465 Kč, tj. o 300 Kč méně než v letech 2002 a 2003 

v roce 2005 ve výši 7 290 Kč, tj. o 2 175 Kč méně než v roce 2004 a o 2 475 méně než 

v letech 2002 a 2003; 

v roce 2006 a 2007 ve shodné výši 2 389 Kč, tj. o 4 901 Kč méně než v roce 2005, o 

7 076 Kč méně než v roce 2005. 

Daňové zatížení poplatníka v letech 2002 - 2007 je graficky znázorněno v grafu č. 4 

Graf č. 4 - Vývoj daňového zatížení v letech 2002 - 2007 
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Společné zdanění manželů 

 V §13a zákona o daních z příjmů jsou popsány podmínky pro možnost uplatnění 

společného zdanění manželů. Tento institut podporuje především rodiny s dětmi.Jeho 

uplatnění je vhodné pouze u rodin, ve kterých oba partneři dosáhli rozdílných příjmů, tj. 

podléhajících rozdílným pásmům zdanění a progresivní daňové sazbě. Optimálním 

případem je vysoký příjem jednoho z partnerů a práce v domácnosti či mateřské 

povinnosti druhého z nich. Tento institut je na základě novely od 1. 1. 2008 zrušen, 

nemá již opodstatnění, neboť je stanovena jednotná sazba daně. [9] 

3.3.2. DAŇ Z PŘÍJM Ů PRÁVNICKÝCH OSOB 

Poplatníci daně  

 Jsou jimi osoby, které nejsou fyzickými osobami a dále organizační složky státu. 
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Daňoví rezidenti jsou poplatníci, kteří mají na území ČR sídlo nebo místo svého 

vedení; 

Daňoví nerezidenti jsou poplatníci, kteří nemají na území ČR sídlo. 

Zdaňovací období: 

� kalendářní rok 

� hospodářský rok 

� období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo 

rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního nebo 

hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění či rozdělení 

zapsány v obchodním rejstříku 

� účetní období, pokud je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců 

Předmět daně  

Předmětem  daně  jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem, vyjma příjmů, které nejsou předmětem daně dle zákona příjmů od daně 

osvobozených.  

Sazba daně 

 Sazba daně se zaokrouhluje  na celé tisícikoruny dolů. 

� činí 24%,  

� u investičního, penzijního, podílového fondu 5%,  

� na samostatný základ daně se vztahuje sazba ve výši 15% .[9] 

Sazba daně se ve svém vývoji neustále snižuje, viz. tabulka č. 4.  

Tabulka č. 5 - Vývoj sazby daní od roku 1993 do roku 2007 . 

1993     1994 1995 1996 -
1997 

1998 -
1999 

2000 -
2003 

2004 2005 2006 -
2007 

45%        42% 41% 39% 35% 31% 28% 26% 24% 

[10] 

Stanovení daně z příjmů právnických osob je uvedeno v příloze č. 6 

3.3.3. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

Daň z nemovitosti je tvořena: 

• daní z pozemků 

• daní ze staveb
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Daň z pozemků 

Poplatníkem  daně je  vlastník pozemků nebo nájemce. 

Předmětem daně jsou pozemky na území České republiky uvedené v katastru                                          

nemovitosti, mimo pozemků, které nejsou předmětem daně dle zákona. 

Základ daně je násobek sazby dané zákonem či vyhláškou a  skutečné výměry 

pozemků v m2. 

Sazba daně  

• orná půda,chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad  0,75% 

• trvalé trávní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb 0,25% 

• ostatní pozemky za každý 1 m2 : 

� zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč 

� stavební pozemky 1,00 Kč 

� ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč 

U stavebních pozemků se základní sazba daně násobí daným koeficientem (podle počtu 

obyvatel v obcích). 

Daň ze staveb 

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

Předmětem daně jsou veškeré stavby, kromě staveb osvobozených od daně, zapsané 

v katastru nemovitostí  a jejichž výstavba byla povolena podle zákona. 

Základ daně  

� ze stavby  je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2  podle stavu k                                               

1.lednu zdaňovacího období 

� z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové  plochy bytu 

v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2  podle 

stavu k 1.lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20 

Sazba daně  je pevná v Kč za m2 a liší se podle druhu a využití stavby.[9] 

Příklad  výpočtu  - stanovení daně z nemovitostí v roce 2006 a 2007  

5.1.2006 - vklad do katastru nemovitostí = vlastník pozemku, na kterém se v průběhu 

2007 postavil rodinný dům, který byl  dokončen a zkolaudován  v prosinci 2007. Dům 

je přízemní (1 podlaží), zastavěná ploch činí 120 m2. 

Zakoupený pozemek je specifikován následovně: 

a) Stavební pozemek o výměře  120 m2 
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b) Ostatní plocha o výměře 280 m2 

Pozemek se nachází v obci s 12 500 obyvateli a obec nevyužívá možnosti zvýšení či 

snížení koeficientu. 

Stanovení daně z nemovitosti  za rok 2006: 

Daň z pozemku: 

a)  stavební pozemek - základní sazba 1,00 Kč přepočtená koeficientem 2, tedy sazba 

daně 2,00Kč x 120 (výměra) = daň ve výši 240,00 Kč 

b)  ostatní plocha- základní sazba 0,10 Kč přepočtena koeficientem 2 ,tedy sazba daně 

0,20 Kč x 280 (výměra) = daň ve výši 56,00 Kč 

celková daňová povinnost za rok 2006 činí  296,00 Kč 

Stanovení daně z nemovitosti  za rok 2007 

1) daň z pozemku:   

a)  stavební pozemek je zastaven domem a zastavěná plocha není předmětem daně 

(§2 odst 2 písm.a) zákona o dani z nemovitosti) 

b)   ostatní plocha:  základní sazba 0,10 Kč přepočtena koeficientem 2, tedy sazba 

daně 0,20 Kč x 280 (výměra) = daň ve výši 56,00 Kč. 

2) daň ze stavby:  

základní sazba je 1 Kč za m2 zastavěné plochy upravené koeficientem 2, což je 2 Kč 

x 120 m2 (zastavěná plocha) =  daň ve výši 240 Kč 

Celková daňová povinnost za rok 2007 je  296 Kč. 

Z příkladu je patrné, že daň z nemovitosti za roky 2006 i 2007 je ve shodné výši. 

3.3.4. DAŇ SILNIČNÍ 

Předmět daně 

� silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná 

v ČR, používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s ním. 

� vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, určena výlučně 

k přepravě nákladů jsou předmětem daně bez ohledu na používání v podnikání. 

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

užívá vozidlo nebo je zaměstnavatelem, vyplácejícím cestovní náhrady svému 

zaměstnanci za použití osobního automobilu pro služební účely. 
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Základ daně  

� zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních 

automobilů na elektrický pohon 

� součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav 

u návěsů 

� největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel 

Sazby daně 

 Sazby daní  jsou uvedeny v příloze č. 7. [9] 

Příklad výpočtu  - stanovení daně silniční  

 Pracovník zaměstnavatele používal pro pracovní cesty vlastní osobní automobil o 

zdvihovém objemu 1 800 cm3 a v měsíci listopadu uskutečnil služební cesty 

v 13 dnech. 

Zaměstnavatel je povinen odvést silniční daň a může si zvolit ze dvou variant (§10 odst. 

3 zákona o dani silniční): 

1)   varianta sazby 25 Kč za den jízdy dle § 6 odst. 4 zákona o dani silniční 

znamená úhradu daně silniční ve výši 13 x 25 Kč =  325 Kč 

2)   varianta použití 1/12 roční sazby znamená úhradu 3000 / 12 = 250 Kč (§ 6 

odst. 1 a § 10 zákona o dani silniční) 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že efektivnější je  použití varianty 1/12 roční 

sazby,  kdy je daňové zatížení o 75 Kč nižší. 

3.3.5. DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z P ŘEVODU NEMOVITOSTÍ 

 Pro výpočet daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny  

do tří skupin, vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci nebo nabyvateli. 

1. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé 

2. skupina - příbuzní v řadě pobočné - sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety 

                  - manželé dětí (zeťové, snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé 

rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily 

nejméně po dobu 1 roku ve společné domácnosti a pečovaly o společnou 

domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce 

či zůstavitele. 

3. skupina - ostatní fyzické a právnické osoby 

Sazby daní -  příloha č. 8.  
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Daň dědická 

 Touto daní se zdaňuje bezúplatné nabytí majetku po smrti fyzické osoby. 

Poplatník daně 

 K nabytí dědictví dochází bezprostředně po smrti zůstavitele. Fyzická i právnická 

osoba nebo stát, pokud jsou nabyvateli dědictví ze zákona nebo jeho části ze závěti, 

se stávají dědicem a plátcem daně.  

Základem  daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem. [9] 

Příklad výpočtu - stanovení daně dědické za situace, kdy předmětem daně jsou 

následující skutečnosti na základě rozhodnutí o ukončení dědického řízení, které nabylo 

právní moci  dne 5.11.2007 : 

a) rodinný dům oceněný podle předpisu částkou 3 400 000 Kč 

b) termínovaný vklad u banky v částce  600 000 Kč 

c) notářské poplatky ve výši  26 000 Kč 

d) dědici jsou 2 děti , synovec a neteř, z nichž každý dění ½ majetku. 

Vyčíslení daně pro jednoho dědice (stejné pro oba): 

Na základě § 11 zákona č. 357/1992 je pro účely daně dědické osoba zařazena  do II. 

skupiny  

a)  základ daně u nemovitosti je 1 700 000 Kč 

b)  základ daně u vkladu je 100 000 - 60 000 Kč, tj. 40 000 Kč (dle § 19 odst. 2 písm. b 

zákona o dani dědické je osvobozená částka nepřevyšující 60 000 Kč u osob 

zařazených do II. skupiny) 

c)  snížení základu daně dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o dani dědické o  notářský 

poplatek ve výši  - 13 000 Kč 

Základ daně činí   1 727 000 Kč 

Výpočet daně dědické (3% z 1 000 000 Kč)      30 000 Kč 

 (3,5% z  727 000 Kč) 25 445 Kč 

 C e l k e m 55 445 Kč 

Dědická daň =  výsledná částka 55 445 Kč x koeficient 0,5 =  27 723 Kč.  

Nejpozději 5. 12. 2007 je dědic povinen podat daňové přiznání. 

Daň darovací 

 Touto daní se zdaňuje bezúplatného nabytí majetku mezi živými osobami. 
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Poplatníkem daně je fyzická, ale i právnická osoba, nabyvatel majetku. V případě 

darování majetku do ciziny je poplatníkem vždy dárce. může být fyzická, ale i 

právnická osoba.  

Základem daně je cena majetku, snížená nejen o prokázané dluhy a cenu jiných 

povinností, které se váží k předmětu daně, ale i o cenu majetku od daně osvobozeného 

a clo spolu s daní placené při dovozu v případě, že se jedná o dary movité nebo 

dovezené z ciziny. Celé znění je uvedeno v § 7 zákona. Při stanovování základu daně 

se vychází z ceny zjištěné dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném 

znění, ke dni nabití majetku. [9] 

Daň z převodu nemovitostí 

Předmět daně   

� úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem;  

� bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému 

břemeni při nabytí nemovitosti darováním 

� úplatný převod vlastnictví k nemovitostem, a to v případech, kdy dojde následně 

k odstoupení od smlouvy a ta se tím od počátku ruší.  

Poplatník daně 

 Při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce) a kupující 

(nabyvatel) je v tomto případě ručitelem. V některých specifických případech je 

poplatníkem nabyvatel a někdy platí daň oba společně.  

Základem daně je cena zjištěná v den nabytí nemovitosti nebo cena sjednaná, pokud je 

cenou vyšší. [9] 

3.4. NEPŘÍMÉ DAN Ě 

Nepřímé daně, nazývané též daněmi ze spotřeby, jsou zahrnuty  v ceně zboží či služeb 

a jsou placené konečným spotřebitelem při jejich koupi. 

� DPH - právní úprava zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

� Spotřební daně - právní úprava zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů 
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3.4.1. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  

 Předmětem úpravy daně z přidané hodnoty jsou zboží, služby a nemovitosti, a to 

za podmínek stanovených zákonem. Jedná se o daň nepřímou, kterou platí zejména 

koneční spotřebitelé či podnikatelské subjekty nemající nárok na odpočet daně.  

Předmět daně 

� dodání zboží nebo převod nemovitostí a nebo přechod nemovitosti v dražbě 

za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku 

� poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku 

� pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu osobou 

povinnou k dani, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu za úplatu  osobou, která není osobou povinnou k dani 

� dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku 

Osobou povinnou k dani je právnická nebo fyzická osoba uskutečňující ekonomickou 

činnost, pokud její obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců přesáhl 1 000 000 Kč.  

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí 

osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění. 

Sazby daně u zdanitelného plnění 

�  základní sazba je ve výši 19% 

�  snížená sazba  je ve výši 5% 

Zdaňovací období  

� kalendářní čtvrtletí  

� kalendářní měsíc 

 Místo plnění 

� tuzemsko 

� území Evropského společenství 

� třetí země 

Vymezení místa plnění se liší podle jednotlivých typů zdanitelných plnění. 
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3.4.2. SPOTŘEBNÍ DANĚ 

 Předmětem úpravy  jsou podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína, 

meziproduktů a tabákových výrobků spotřebními daněmi, způsob značení a prodeje 

tabákových výrobků  a způsob značení některých minerálních olejů. 

Spotřebními daněmi jsou 

� daň z minerálních olejů 

� daň z lihu 

� daň z piva 

� daň z vína a meziproduktů 

� daň z tabákových výrobků 

Správu daní vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně. 

Plátci daně 

jsou fyzické a právnické osoby, zejména: 

� výrobci 

� dovozci 

� provozovatelé daňových skladů 

Základem daně je množství vyjádřené ve hmotných jednotkách s výjimkou tabákových 

výrobků, kde je množství vyjádřeno v měřících jednotkách. [9] 
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4. SYSTÉM DANÍ V EÚ 

 Symbolem národní suverenity státu je daňová politika. To platí i v Evropské unii, 

jejímž členem se v roce 2004 stala i Česká republika.  

 Daňové právo zůstává do značné míry v kompetenci členských zemí, ale aby mohl 

fungovat jednotný trh, je nutná spolupráce všech členů evropské integrace. Spolupráce 

probíhá  formou výměny informací, harmonizací či koordinací daňových systémů. 

 V rámci Evropské unie se uplatňují daně nepřímé, ale i daně přímé. Sbližování 

jednotlivých systémů se neopírá o úplnou unifikaci, nýbrž se předpokládá, že daňové 

systémy budou dlouhodobě směřovat k uplatňování shodných principů a sazeb daní. 

4.1. NEPŘÍMÉ DAN Ě 

  Právě harmonizace nepřímých daní na úrovni Evropské unie byla v rozsáhlé míře 

realizována, protože představovala nutný předpoklad volného pohybu zboží, služeb, 

osob a kapitálu, což vede k zajištění fungování společného trhu. Vedle samotné 

existence příslušných daní jsou harmonizovány daňové základy, podmínky výběru 

a minimální možné sazby.  

4.1.1. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 Její podstatou je zdanění přidané hodnoty, nebo-li hodnoty zboží a služby, kterou 

si plátce této daně přidává k hodnotě nakoupené komodity. Mechanismus této daně 

odstraňuje duplicitu, to znamená, že na daň již jednou zaplacenou v ceně nakoupeného 

zboží či služby se daň již znovu neuvaluje. Proto je tato daň vhodná pro mezinárodní 

transakce, jelikož je vůči nim neutrální. 

 Daň z přidané hodnoty byla zavedena několika směrnicemi koncem 60. let. 

Nahradila předchozí kumulativní nepřímé daně, které uplatňovala většina států. Pozdější 

směrnice přinesly sjednocení daňového základu daně z přidané hodnoty. Na počátku 

90. let byly harmonizovány i sazby, kdy byla stanovena minimální sazba 15%, a snížená 

minimální sazba 5% na některé výrobky se sociálním dopadem. Na přechodné období 

bylo dovoleno členským státům mít ve svých daňových systémech i nižší sazbu než 5%. 

Dodnes však u 7 členských států existují sazby pod 5 % hranici, viz příloha č. 9.  
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Intrakomunitární obchod 

 Probíhá uvnitř jednotného daňového území Evropské unie  a nevyžaduje celní 

kontroly. Samotný prodávající (dodávající) si musí zjistit status kupujícího (odběratele) 

vůči dani z přidané hodnoty. Zda je či není registrován k dani, zda má či nemá vystavit 

daňový  doklad bez daně nebo na daňovém dokladu zatížit cenu daní z přidané hodnoty. 

 Z tohoto důvodu byly povinně zavedeny: 

� daňové identifikační číslo -  písemné osvědčení o daňové registraci 

� daňový systém VIES - k zabezpečení výměny informací o osobách 

registrovaných k dani z přidané hodnoty v rámci Evropské unie. 

� kontrolní statistický systém Intrastat  - měsíční hlášení pro potřeby 

monitorování pohybu zboží v intrakomunitárním obchodu. [12] 

4.1.2. SPOTŘEBNÍ DAŇ 

 Vedle daně z přidané hodnoty vznikla potřeba sjednotit i spotřební daně, tzv. 

akcízy, ve všech členských státech na jednotnou úroveň. Důvodem je skutečnost, že 

i tyto daně ovlivňují vzájemný obchod mezi státy a rozdílná daňová zátěž by vedla 

k narušení hospodářské soutěže. 

 Spotřební daně mají totiž významný cenotvorný účinek, tvoří nemalou složku 

ceny výrobků. Jedná se především o minerální oleje, tabák, lihoviny, pivo a víno. 

 Harmonizace v oblasti spotřebních daní se koncentruje na vyrovnávání výše sazeb 

tak, aby nebyly vládní daňovou politikou zvýhodňováni domácí výrobci nižšími nebo 

nulovými sazbami. K zásadní dohodě dochází 1.1.1993, kdy byly stanoveny minimální 

sazby spotřební daně na vybrané výrobky, což lze doložit na vývoji hodnot sazeb 

hlavních akcízů v ČR 1993 - 2007 v příloze č. 10.  [12] 

4.2. PŘÍMÉ DAN Ě 

 Samotný harmonizační proces u přímých daní u zemí Evropské unie stagnuje. 

Příčiny tohoto stavu lze nalézt především ve dvou skutečnostech: 

• v rozdílných účetních systémech členských zemí, kdy vedle sebe existuje:  

o daňové účetnictví, ve kterém je hospodářský výsledek roven daňovému 

základu 

o účetnictví, kdy se od účetně získaného hospodářského výsledku 

po různých úpravách a operacích dojde teprve k zdanitelnému základu 
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• v neochotě členských států k další harmonizaci, neboť považují zásahy 

do základů a sazeb osobních důchodových daní a daní ze zisků firem 

za vměšování do vlastních záležitostí a do vnitřní politiky 

 Významné  shody a sladění  dosahují  země Evropské unie v oblasti přímých daní 

ve spolupráci při poskytování vzájemných daňových informací, v zamezování dvojího 

zdanění a v boji proti  tzv. daňovým rájům. 

 Otázka přímých daní (tj. osobních důchodových daní a daní ze zisků firem) 

zůstává tedy i nadále otevřená. K zásadním krokům došlo v oblasti zdaňování úspor, 

těžkých nákladních vozidel a silniční daně.  [11] 

 V ekonomickém prostředí  a v prostředí rozšiřující se měnové integrace členských 

zemí Evropské unie se očekávají další snahy o harmonizaci přímých daní. 

Mezi první kroky lze zařadit: 

•    judikáty Evropského soudního dvora - žaloby se odkazují především 

na zachování tzv. čtyř svobod EU (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) 

•    ustanovení statutu evropské společnosti a evropské družstevní společnosti jako 

nové formy obchodního práva 

•    vymezení čtyř možných způsobů řešení unifikovaného základu daně: 

� zdanění dle státu řídící společnosti 

� jednotný konsolidovaný základ daně 

� povinně harmonizovaný základ daně 

� evropská korporativní daň 

�  Všechny koncepce další harmonizace přímých daní v Evropské unii vyžadují 

politický konsensus a představují do budoucna složitý a náročný proces. [12]
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5.  DAŇOVÉ REFORMY 20. A 21. STOLETÍ 

 Daňová reforma znamená podstatnou změnu daňových zákonů. Předpokladem 

daňové reformy je pozitivní vliv na ekonomiku a  spravedlivější přerozdělení  daňového 

břemena. 

5.1. DAŇOVÉ REFORMY V TRŽNÍCH EKONOMIKÁCH 

 Na počátku 20. století, zejména pak v období po druhé světové válce, se ve 

vyspělých státech  začínají uskutečňovat tzv. vlny daňových reforem. Tyto vlny reforem 

se pak  v poměrně krátkém časovém úseku přelévají ze země do země.  

Současný stav vypovídá o třech vlnách daňových reforem: 

1. vlna  daňových reforem - období od druhé světové války do roku 1965 

• oddělení příspěvků na sociální pojištění od důchodové daně,  

• růst úlohy státu v ekonomice a s tím související keynesiánská hospodářská 

politika, 

• vysoké zdanění 

2. vlna daňových reforem - 60. - 90. léta 20. století 

• zavedení daně z přidané hodnoty. Dnes má tuto daň více než polovina zemí 

světa. 

3. vlna daňových reforem - počátečním impulsem byla reforma v USA, postupně byly 

zaváděny reformy v dalších zemích - Velká Británie, SRN, Rakousko, Švédsko, 

Kanada či Japonsko. 

Cíle reforem: 

� posílení výkonnosti ekonomiky a zvýšení ekonomické motivace subjektů  

� posílení principu spravedlnosti zdanění, zpřehlednění daňového systému 

a zjednodušení zdanění 

� zachování funkčnosti veřejných rozpočtů, což znamenalo nezasahovat 

do objemu celkového daňového výnosu 

Společné rysy daňových reforem: 

� pozornost je věnována především důchodovým daním, kde byly provedeny 

nejrozsáhlejší a nepodstatnější změny 

� snížení mezní sazby důchodových daní 
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� snížení počtu daňových pásem, jak u osobních daní, tak i u daní placených 

podniky 

� rozšíření daňové základny zrušením či omezením daňových slev, výjimek 

ze zdanění a odpočitatelných částek 

� zvýšení částek osobních odpočitatelných položek, vzrůst nezdanitelného 

minima, zvýšení odpočtů na dítě 

� reformy jsou příjmově neutrální 

� zjednodušení a zpřehlednění daňových systémů jako doprovodný efekt 

předchozích opatření 

� přijetí opatření k intenzivnějšímu boji proti daňovým únikům. [3] 

5.2. DAŇOVÉ REFORMY V TRANZITNÍCH EKONOMIKÁCH 

 V průběhu 80.-90. let se uskutečnily daňové reformy i v  zemích bývalého 

komunistického bloku. V centrálně plánovaných ekonomikách vykazovali daňové 

systémy mnoho deformací a nepřijatelné vlastnosti. Daně byly nespravedlivé, 

neefektivní a neprůhledné.  

Typické znaky: 

� diferencovanost ve vztahu k různým subjektům, kdy cílem daní bylo potlačit 

tržní prvky a podpořit tzv. socialistické prvky. Existence odlišného zdanění 

státních podniků a zemědělských družstev, živnostníků a zaměstnanců atd. 

� převažující význam daní placených státními podniky, kdy státním cílem bylo 

odčerpat veškerý zisk podniků a použít ho na masivní přerozdělení dle záměrů 

komunistického vedení 

� zavádění tzv. kriteriálních odvodů, při kterém bylo snahou státu působit 

na chování podniků, např. odvody z používání jmění, z pracovních sil aj. 

� nízká sazba majetkových daní 

 První daňové reformy se uskutečnily počátkem 80. let v Polsku, dále pak 

v Maďarsku (od roku 1988) a v roce 1993 i v České a Slovenské republice. 

Cíle reforem: 

� vytvoření systému daní, odpovídajícímu tržnímu prostředí, na zásadě 

spravedlnosti, efektivnosti a jednoduchosti 

� omezení  přerozdělování mezi subjekty 

� snížení  neúnosné daňové kvóty 
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� snížení daně podniků, posílení daně nepřímé a daně od jednotlivců 

� zavedení nových daní, kterými jsou daň z přidané hodnoty a globální osobní 

důchodová daň, osamostatnit příspěvky na sociální zabezpečení a vytvoření 

zvláštních parafiskálních fondů 

� vytvoření moderní daňové správy na zákonném základě a s odbornými 

pracovníky a omezení daňových úniků. [3] 

5.3. AKTUÁLNÍ DA ŇOVÉ REFORMY 

 Na počátku 21. století se objevuje požadavek dalších daňových reforem, jejichž 

cílem je opětovná snaha o to, aby se daně snížily  a zprůhlednily a aby se daňový systém  

lépe přizpůsobil potřebám globálních trhů. 

 Velký vliv na daňové reformy mají noví členové Evropské unie. Tito členové, 

většinou postkomunistické země, se snaží svojí konkurenční daňovou politikou 

stimulovat ekonomiku a přilákat zahraniční kapitál na své území. 

 Společným heslem reforem je tzv. rovná daň v rozmezí 15 - 19%. Existují dva 

názorové proudy, a to: 

1. daň z příjmů fyzických i právnických osob o jedné sazbě. To znamená zrušení 

tabulky progresivních sazeb. 

2. stejná sazba daně u daně z příjmů i u daně z přidané hodnoty. U daně z příjmů  

jde opět  o zrušení tabulky progresivních sazeb. U daně z přidané hodnoty pak 

o zrušení snížené sazby. 

Zastánci této rovné daně zdůrazňují její vlastnosti, kterými jsou hlavně: 

• spravedlnost - všichni platí stejně ze všeho.  

• efektivnost - odpadá daňové vystěhovalectví a jiné úniky bohatých 

• jednoduchost - místo celé tabulky sazeb daní je zde je jedno číslo 

Odpůrci této rovné daně naopak varují před: 

• poklesem vládních příjmů 

• zvýšenou nespravedlností - snížení sazby bohatým 

• nezjednodušení systému - není problém vypočítat daň z tabulky, ale určit základ 

daně pro její výpočet 

 Jelikož  jsou zatím jen krátkodobé zkušenosti s rovnou daní, nelze přisoudit 

pravdu zastáncům ani odpůrcům. [3] 
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5.4. DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 1993 

 Nutnost sladit daňový systém s potřebami tržního mechanismu  byla počátečním 

bodem pro vytvoření nového daňového systému, platného od roku 1993. Nové daně 

byly postaveny na zcela jiných principech  než v předchozím vývoji.  

 Nosnými principy se staly: 

1. rozpočtově politický princip  - hájí zájmy veřejného rozpočtu. Rozpočtové příjmy 

by měly být ve vztahu k vývoji hrubého národního produktu elastické. 

2. princip spravedlivého zdanění - vytvoření rovných podmínek pro tuzemské 

i zahraniční firmy, rovný přístup ke zdaňování podnikající právnické a fyzické 

osoby, ale i u příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze soukromého podnikání, aj. 

3. podnikově hospodářský princip - vytvoření rovné konkurenční podmínky. 

Při volbě o alokaci finančních prostředků bude primárně rozhodovat míra 

daňového zatížení. 

4. princip pružnosti a účinnosti ve vybírání daní - vytvoření administrativně 

únosné hierarchie finančních (daňových) orgánů, které by spolehlivě zajišťovaly 

výběr a kontrolu daní a omezovaly daňové úniky. 

5. finančně psychologický princip - konstrukce daňové soustavy, odpovídající 

mentalitě národa a jeho právnímu vědomí.[13] 

 Součástí fiskální politiky státu a v jejím rámci součástí celkové hospodářské 

politiky je daňová politika coby nástroj sloužící k ovlivňování ekonomických 

a sociálních procesů ve společnosti. Podílí se na plnění cílů hospodářské politiky.  Směr 

jejího působení je dán úlohou státu v ekonomice a z toho plynoucí role veřejných 

financí. 

 Od roku zavedení nové daňové soustavy uběhla již celá řádka let. Vliv střídání 

politických stran na nejvyšší úrovni, tj.  na úrovni Vlády ČR, Parlamentu ČR, ale 

i v pozici ministerských křesel, má dopady i na daňovou soustavu ČR. Názorová 

různorodost vládnoucích skupin se odráží  i na nespočetných novelizacích jednotlivých 

daňových zákonů. Naše politická scéna si uvědomuje složitost situace a nutnost daňové 

reformy. 

5.4.1. DANĚ V PODÁNÍ ČSSD 

 Systém daní podle ČSSD směřuje k výrazným daňovým úlevám pro příjmově 

slabé občany, zatímco pro občany s vysokými příjmy dojde k mírnému vzrůstu 
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daňového zatížení. Cílem je snížení a zjednodušení celkového daňového zatížení 

obyvatel. Jsou možné dvě varianty. 

1. Zrušení většiny nezdanitelných částí základu daně, jako jsou např. úroky 

z hypoték, penzijního připojištění či životního pojištění, aj. a jejich nahrazení 

slevami na dani pro osobní účely. Zdvojnásobení daňových slev a zavedení tzv. 

daňového bonusu, který stát vyplácí občanům v případě, že z důvodu nízkého 

příjmu využijí celou slevu na dani. 

2. Rozšíření daňových pásem - z důvodu vysokého zdanění jsou provedeny změny 

v jednotlivých pásmech zdanění. Důvodem jsou rostoucí mzdy v ČR. 

5.4.2. DANĚ V PODÁNÍ ODS 

 ODS je známá svojí politikou snižování daní a hlavně svým kladným postojem 

k zavedení rovné daně. Rovná daň má za úkol maximálně zjednodušit celý daňový 

systém, omezit množství odčitatelných položek a sjednotit všechny daně na úroveň 

15%. 

 U rovné daně se však naráží na skutečnost, že se stává nejoptimálnější 

pro občany s vyššími příjmy. Zatímco pro občany spíše se středními až nižšími příjmy 

je téměř neutrální, lidem s velmi nízkými příjmy hrozí zhoršení situace. Tento stav 

je způsoben zejména vlivem vyššího daňového zatížení u daně z přidané hodnoty, která 

se odráží v konečných prodejních cenách potravin, léků, oděvů a jiných výrobků. 

 Progresivitu zdanění u rovné daně zajišťuje odčitatelná položka, ovšem 

progresivitu mnohem mírnější.  Pozitivem je ochota platit nižší daně a omezení prostoru 

k daňovým únikům. 

 Rovná daň je prostředkem k vyššímu hospodářskému růstu, kdy dochází 

k rozvoji ekonomické aktivity občanů a ochoty podnikat, k přílivu zahraničních 

investic, využívajících nízké zdanění.  

 Základními principy rovné daně jsou: 

� spravedlnost,  

� neutrálnost - druh činnosti a ani výše příjmů poplatníka není rozhodující,  

� jednoduchost - příjmy jsou posuzovány shodně, existence minima výjimek, 

� účinnost - minimum výjimek, čímž se snižuje prostor k daňovým únikům. 
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5.4.3. REFORMA DANÍ A DAŇOVÉ SOUSTAVY OD ROKU 2007 

 Reforma veřejných financí byla v posledních letech největším sociálně 

ekonomickým problémem ČR. Hlavním důvodem byl neustále se prohlubující deficit 

státního rozpočtu a dále  složitost a nepřehlednost daňové soustavy. Na základě těchto 

skutečností byla nutná realizace hluboké daňové reformy, která nikomu nezvyšuje 

daňovou zátěž, naopak ji snižuje všem daňovým poplatníkům, nikoliv pouze vybraným 

skupinám. Reforma byla rozdělena do tří etap, z nichž první etapa prošla schválením 

v květnu 2007, další etapy by měly následovat nejpozději do pololetí roku 2008. 

Cíle daňové reformy daní: 

� Zjednodušení a racionalizace správy daní a pojistného s cílem snížení počtu míst 

pro jejich výběr, zamezení daňovým únikům a zvýšení motivace k placení daní, 

a tím k daňovým výnosům. 

� Pokles složené daňové kvóty do roku 2009 pod 34 % HDP.  

� Namísto dosavadní klouzavé progresivní sazby daně ve výši 12 - 32% v závislosti 

na daňovém pásmu je zavedena jednotná sazba daně u daně z příjmu u fyzických 

ve výši 15% od roku 2008 a výhledově 12,5% od roku 2009. U daně z příjmů 

právnických osob se výhledově sníží sazba daně až na 19% s tím, že v r. 2008 

poklesla z 24%  na 21%, v roce  2009 se sníží na 20% a počínaje rokem 2010 to 

bude na 19%.  S tímto souvisí i snížení počtu výjimek a odečitatelných položek. 

Graf č. 5 - Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob  s výhledem do roku 2010 
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� Zjednodušení systému odepisování, zejména u malých organizací, a podpoře 

investic do vědy a výzkumu a investic do ekologicky přínosných technologií.  

� U DPH  je zachován systém dvou sazeb, z nichž základní sazba DPH je ve výši 

19%, snížená sazba DPH se zvýšila z 5% na 9%. Od 1.1.2008 je zavedena do 

zákona o DPH tzv. skupinová registrace kapitálově nebo jinak spojených osob. 

� Osvobození od daně dědické a darovací s výjimkou III. skupiny poplatníků. 

Změna daně u věcných břemen při darování nemovitosti, změna základu daně 

při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Rozšíření možností 

pro prominutí daně  z převodu nemovitostí a daně darovací. 

� Osvobození pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých 

travních porostů od  daně z pozemku, zavedeny nové koeficienty při výpočtu daně 

z nemovitostí u stavebních pozemků.  

� Snížení sazby daně  u daně silniční pro vozidla zajišťující ekologický provoz. Dále 

došlo k úpravě problematiky vozidel nad 3,5 t, která nejsou používána. 

� Od 1. 1. 2008 je zavedena v souladu s požadavky Evropské unie a závazkem 

České republiky výnosově neutrální ekologická daňová reforma s cílem omezovat 

energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost snížením vedlejších 

nákladů práce.Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové 

zátěže.  

� Snížení plateb sociálního pojištění, v souvislosti se zvýšením spotřební daně na 

energie. Zavedení minimálních sazeb spotřebních daní dle směrnice v první fázi 

reformy. Cílem druhé fáze od roku 2010 je vytvoření emisní daně z CO2, která 

vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně 

je stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. 

Indikativním cílem výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 je 0,5 až 

1 % HDP. 

 Snižování byrokratické administrativní zátěže, podpora podnikání, snížení daňové 

kvóty a zavedení transparentního systému správy a výběru daní jsou klíčovými kroky 

vedoucími z dlouhodobého hlediska ke zvyšování hospodářského růstu, zvyšování 

daňového výnosu a ke snižování nezaměstnanosti. [14] 

Příklady výpočtů daňové povinnosti v oblasti příjmů ze závislé činnosti, platné od 

1.1.2008.  
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Pro znázornění rozdílů ve stanovení dílčího základu daně a daně v letech 2007 a 2008 

podle § 6 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny výpočty u následujících příkladů: 

1)   Příjmy ze závislé činnosti do limitu 5 000 Kč 

Zaměstnanec (poplatník) nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona 

o daních z příjmů a pobírá příjem na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti 

ve výši 5 000 Kč za měsíc XII/2004 a I/2008. 

Zúčtování mzdy za XII/2007 Zúčtování mzdy za I/2008 

Hrubá měsíční mzda 5 000 Kč Hrubá měsíční mzda 5 000 Kč 
Mínus pojistné placené 
zaměstnancem 12.5% 

625 Kč Plus pojistné placené 
zaměstnavatelem(26% + 9%) 

1 750 Kč 

Samostatný základ daně 4 375 Kč Superhrubá mzda 6 750 Kč 
Daň zvláštní sazbou daně 
15% 

656 Kč Daň zvláštní sazbou daně 
15% 

1 012 Kč 

    Mínus pojistné placené 
zaměstnancem 12.5% 

625 Kč 

K výplat ě (čistá mzda) 3 719 Kč K výplat ě (čistá mzda) 3 363 Kč 

2) Příjmy ze závislé činnosti  nad 5000 Kč 

Zaměstnanec (poplatník) podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona 

o daních z příjmů a  pobírá  měsíční  mzdu  na  základě  pracovní  smlouvy  ve  výši 

 20 000 Kč. Pro porovnání si uvedeme zúčtování mzdy za měsíc XII/07 a I/08. 

Zúčtování mzdy za XII/2007 Zúčtování mzdy za I/2008 

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Mínus pojistné placené 
zaměstnancem 
(8%+4.5%) 

2 500 Kč 
Plus pojistné placené 
zaměstnavatelem(26% + 
9%) 

7 000 Kč 

Samostatný základ daně 17 500 Kč Superhrubá mzda 27 000 Kč 

Vypočtená záloha daně 
progresivní sazba daně 

2 618 Kč Vypočtená záloha daně 
(15%) 

4 050 Kč 

Měsíční sleva na dani 
podle § 35ba odst. 1 písm. 
a) 

600 Kč 
Měsíční sleva na dani 
podle § 35ba odst. 1 písm. 
a) 

2 070 Kč 

    
Mínus pojistné placené 
zaměstnancem 
(8%+4.5%) 

2 500 Kč 

K výplat ě (čistá mzda) 15 482 Kč K výplat ě (čistá mzda) 15 520 Kč 
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V roce 2008 je daňové zatížení u zaměstnance (tj. sražená záloha daně dle § 38 h 

po odečtení měsíční slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm.a) zákona o daních z příjmů) 

o 38 Kč nižší než v roce 2007. 

c)   Starobní důchodce s podepsaným prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 zákona 

o daních z příjmů a  obdržel příjem z dohody o provedení práce ve výši 13 800 Kč. 

Zúčtování mzdy za XII/2007 Zúčtování mzdy za I/2008 

Hrubá měsíční mzda 13 800 Kč Hrubá měsíční mzda 13 800 Kč 

Samostatný základ daně 13 800 Kč Superhrubá mzda 13 800 Kč 

Vypočtená záloha daně - 
progresivní sazba daně 

1 915 Kč Vypočtená záloha daně 
(15%) 

2 070 Kč 

Měsíční sleva na dani podle 
§ 35ba odst. 1 písm. a) 0 Kč 

Měsíční sleva na dani 
podle § 35ba odst. 1 
písm. a) 

2 070 Kč 

K výplat ě (čistá mzda) 11 885 Kč K výplat ě (čistá mzda) 13 800 Kč 

V roce 2008 je daňové zatížení u starobního důchodce (tj. sražená záloha daně dle § 38h 

po odečtení měsíční slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm.a) zákona o daních z příjmů) 

o 1 915 Kč nižší než v roce 2007. 
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6. ZÁVĚR 

 Ve svém vývoji urazila daňová teorie dlouhou cestu, prošla různými obměnami 

a různorodostí názorů.  

 V dnešních daňových  systémech existuje mnoho velkých i malých daní v jedné 

zemi současně. Můžeme hovořit o tom, že každý  občan (poplatník) podléhá daním 

z majetku, ze svých příjmů či ze své spotřeby.  Běžně se stává, že jeden zdaňovaný 

objekt, např. příjem ve formě mzdy, může být předmětem zdanění i několikrát. Ze mzdy 

je srážena a odváděna daň osobní důchodová (daň z příjmů ze závislé činnosti)  

a zároveň příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Vyvstávají  zde otázky: „Musí 

tomu tak být?“ „Proč nemůže existovat jen jedna velká daň, která by vyhovovala všem 

požadavkům na daně a jejíž zavedení by přineslo, na rozdíl od současného systému,  

obrovské administrativní úspory?“. Touto cestou se bohužel nelze vydat, neboť 

optimální zdanění si žádá simultánní působení většího počtu daní. Zároveň  by došlo 

k porušení vzájemného vztahu mezi principy daňové spravedlnosti a efektivnosti. 

 Asi nejhorší, co může stát v daňové politice udělat, je mít příliš komplikovanou 

daňovou soustavu a k tomu navíc daňové předpisy permanentně měnit. Jediným 

možným výsledkem takového počínání pak může být skutečnost, že odpověď na otázku: 

„Kdy a jak daně platit?“, nebude pomalu znát vůbec nikdo. Ani odborník, natož běžný 

občan nebo podnikatel. Plyne z toho jediné, že čím je daňová soustava jednodušší 

a přehlednější, tím je výběr daní  pro administrativní pracovníky méně nákladný, ale 

hlavně i jednodušší. S tím samozřejmě souvisí i lepší možnost kontroly daňových 

poplatníků.  

  Vysoké daňové zatížení působí v rozvoji ekonomiky jako brzda. Komplikuje 

výběr a správu daní, způsobuje přesun ekonomických aktivit do kompetence států 

s příznivějším daňovým systémem, nebo do sfér šedé a černé ekonomiky. A naopak, 

daně nízké vedou k rozvoji podnikání a přílivu zahraničních  investorů. 

 Je nutné zdůraznit, že dosáhnout ideálního daňového systému není asi v praxi dost 

možné. Přesto by mělo být trvalým cílem zjednodušení a zefektivnění daňové soustavy, 

ale hlavně i správy, která obsahuje mnoho ustanovení a postupů, čímž se stává pro 

běžného poplatníka nepřehledná. Dalším důležitým cílem by mělo být zavedení dalších 

opatření proti daňovým únikům a odstranění nepřesností platné právní úpravy, které tak 

umožňují subjektům vyhnout se daňové povinnosti.  
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 Nelze však opomenout postupně se rozvíjející snahu ze strany daňové správy 

o usnadnění práce fyzickým a právnickým osobám (poplatníkům), a to aplikací 

pro elektronické podání písemností (EPO). O narůstajícím počtu uživatelů, 

komunikujících s daňovou správou elektronicky, svědčí údaje o počtech podání v roce 

2007 ve srovnání s lety předchozími, viz příloha č. 11. Další možností ze strany občanů 

je požádat si o zřízení tzv. "daňové informační schránky", prostřednictvím které je 

možné sledovat aktuální stavy osobních daňových účtů vedených příslušnými 

finančními úřady poplatníků.  V roce 2007 došlo k dalšímu rozšíření služeb 

poskytovaných uživatelům daňového portálu, který je dostupný na internetových 

stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz/. 

 Přesto rozhodným krokem pro zlepšení zůstává na jedné straně kompletní 

zjednodušení daňového přiznání, daňového řízení a daňového systému vůbec, ale také 

na straně druhé maximální využití nabízené elektronické komunikace občany.
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Příloha č. 1  Příjmy vstupující do základu daně u daně z příjmů  

 
Příloha č. 2 Výpočet základu daně u  daně z příjmů fyzických osob  

+    příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti § 7 

-    výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů § 24 a 25 

=    dílčí daňový základ  či ztráta z příjmů z podnikání a jiné samostatné  výdělečné 

činnosti  

+ příjmy z kapitálového majetku § 8 

=    dílčí daňový základ příjmů z kapitálového majetku 

+  příjmy z pronájmu § 9 

-     výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů 

=  dílčí daňový základ příjmů z pronájmu (či ztráta) 

+  ostatní  příjmy § 10 

-   výdaje na dosažení příjmu (podle druhu příjmu do výše     daného druhu příjmu) 

=   dílčí daňový základ ostatních  příjmů 

=  SOUHRN DÍLČÍCH ZÁKLAD Ů DANĚ kromě příjmů ze závislé činnosti a 

z funkčních požitků (nebo  daňová ztráta vyměřená za toto období) 

-  daňová ztráta vyměřená nebo vykázaná v předešlých zdaň.období 

+   příjmy ze závislé činnosti a  z funkčních požitků 

-  pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

=  dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkčních  požitků 

ZÁKLAD DAN Ě Z PŘÍJM Ů FYZICKÝCH OSOB 

    veškeré příjmy poplatníka ve zdaňovacím období ( v kalendářním roce) 

-   příjmy, které nejsou předmětem daně 

=  příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob 

-  příjmy osvobozené od daně z příjmů  

-   příjmy nezahrnované do základu daně (např. tvořících samostatný základ daně) 

=  příjmy zdaňované v základu daně  daní z příjmů fyzických osob 
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Příloha č. 3 Úprava základu daně z příjmů fyzických osob  

ZÁKLAD DAN Ě Z PŘÍJM Ů FYZICKÝCH OSOB 
- věcné odčitatelné položky 

o podle § 34 odst. 1 - vzniklá a vyměřená daňová ztráta za předchozí zdaňovací 
období, lze ji uplatnit nejdéle v pěti následujících zdaňovacích obdobích  

o podle § 15 odst. 1 a 2 - dary na veřejně prospěšné účely v limitované výši 
o podle § 15 odst. 3 - zaplacené úroky z úvěru ze staveb. spoření či hypotéčního 

úvěru do 300 000 Kč 
o podle § 15 odst. 5 - poplatníkem zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, 

snížené o 6 000 Kč, maximálně 12 000 Kč 
o podle § 15 odst. 6 - poplatníkem zaplacené pojistné na soukromé životní 

pojištění 
o podle § 15 odst. 7 - zaplacené členské příspěvky odborové organizaci do výše 

1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, nejvýše 3000 Kč za zdaňovací období 
o podle § 34 odst. 4 - 100 % výdajů vynaložených v daném období při realizaci 

projektu výzkumu a vývoje (experimentů) 
o podle § 34 odst. 3 - 30% výdajů na výuku žáků středních odborných učilišť 

= DAŇ 
- slevy na dani a daňové zvýhodnění  

o podle § 35 odst. 1- za každého zaměstnance se zdravotním pojištěním 18 000 
Kč,  za zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč 

o podle § 35 odst. 6, 7 a 8 - registrační pokladny 
o podle § 35ba ročně 

� na poplatníka 7 200 Kč  
� na manželku, nemající vlastní příjmy 4 200 Kč 
� na invaliditu 1 500 Kč,  3000 Kč, 9 600 Kč 
� pro studenta 2 400 Kč 

= DAŇ PO UPLATNĚNÍ SLEV  
-  daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35 c 

o formou slevy na dani ve výši 6000 Kč na vyživované dítě, žijící ve společné 
 domácnosti 
= DAŇ PO UPLATNĚNÍ SLEVY PODLE § 35c 
-  daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35 c 

o formou daňového bonusu , maximálně do výše 30 000 Kč ročně 
=  ROZDÍL NA DA ŇOVÉM BONUSU 
- úhrn sražených záloh dle § 6 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti  
-  zaplacená daň stanovená paušální částkou 
- sražená daň pekel § 36 odst. 7 - státní dluhopisy 
- zajištěná daň podle § 38 e 
- sražená daň podle § 38 f odst. 10 
=  PŘEPLATEK NA DANI PO SLEV Ě, DOPLATEK NA DA ŇOVÉM 

BONUSU 
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Příloha č.4  Nahrazení nezdanitelných částí základu daně slevami na dani 

Položka 
Nezdanitelná část 
základu daně  (Kč) do 
konce roku 2005 

Sleva na dani ( 
Kč) pro  roky 
2006 a 2007 

Sleva na dani 
(Kč)  od roku 
2008 

Poplatník 38 040 7 200 24 840 
Manžel/ka 21 720 4 200 24 840 
Manžel/ka ZTP/P   8 400 49 680 
Částečný inv. důchoce 7 140 1 500 2 520 
Plný invalid.důchodce 1 280 3 000 5 040 
Držitel průkazu ZTP/P 50 040 9 600 16 140 
Student 11 400 2 400 4 020 

Dítě   6 000 10 680 

[9] 
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Příloha č. 5  Vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob 

2006 a 2007 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 121 200 12%  

121 200 218 400 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 

 

2005 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 109 200 15%  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200 

 
 

2004 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 109 200 15%  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200 

 
 

2003 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 109 200 15%  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200 
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2002 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 109 200 15%  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200 

 
 

2001 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 109 200 15%  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200 

 

2000 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 102 000 15%  

102 000 204 000 15 300 Kč + 20% 102 000 

204 000 312 000 35 700 Kč + 25% 204 000 

312 000 a více 62 700 Kč + 32% 312 000 

 

1999 

Základ daně Daň Ze základu 

od Kč do Kč  přesahujícího 

0 102 000 15%  

102 000 204 000 15 300 Kč + 20% 102 000 

204 000 312 000 35 700 Kč + 25% 204 000 

312 000 1 104 000 62 700 Kč + 32% 312 000 

1 104 000 a více 316 140 Kč + 40% 1 104 000 

[15] 
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Příloha č. 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob 

      HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 

+ položky zvyšující HV 

-  položky snižující HV 

=  ZÁKLAD DAN Ě 

- odečet ztráty z minulých let 

- dary na veřejně prospěšné účely    

=  ZÁKLAD DAN Ě PO SNÍŽENÍ O ODČITATELNÉ POLOŽKY (zaokrouhlený 
na celé tisícikoruny dolů) 

x  sazba daně 24% 

=    DAŇ 

-  slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností: 

o 1/2 srážkové daně z dividend sražené v minulém zdaňovacím období 

=    DAŇ po slevě z obecného základu daně 

      SAMOSTATNÝ ZÁKLAD DAN Ě § 20 b 

X  sazba daně 15% 

=    DAŇ ze samostatného základu daně 

=    SOUČET DANĚ z obecného základu daně a DANĚ ze samostatného základu daně 
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Příloha č. 7   Sazby daně silniční 

Osobní automobil   

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle  § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu 

motoru           

                                            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Užitkový automobil 

 (2) Roční sazba daně ze základu daně  podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav  u 

hmotnosti                              

  
 

obsah motoru 
roční sazba 

(Kč) 

roční sazba 
po 15% 
zvýšení 

do 800 cm3 1 200 1 380 

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 2 070 

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 2 760 

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 3 450 

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 4 140 

nad 3000 cm3 4 200 4 830 

3 nápravy 
roční 
sazba 
(Kč) 

roční 
sazba po 

15% 
zvýšení 

do 1 tuny 1 800 2 070 

nad 1 t do 3,5 t 2 400 2 760 

nad 3,5 t do 6 t 3 600 4 140 

nad 6 t do 8,5 t 6 000 6 900 

nad 8,5 t do 11 t 7 200 8 280 

nad 11 t do 13 t 8 400 9 660 

nad 13 t do 15 t 10 500 12 075 

nad 15 t do 17 t 13 200 15 180 

nad 17 t do 19 t 15 900 18 285 

nad 19 t do 21 t 17 400 20 010 

nad 21 t do 23 t 21 300 24 495 

nad 23 t do 26 t 27 300 31 395 

nad 26 t do 31 t 36 600 42 090 

nad 31 t do 36 t 43 500 50 025 

nad 36 t 50 400 57 960 

1 náprava roční sazba 
(Kč) 

roční 
sazba po 

15% 
zvýšení 

do 1 tuny 1 800 2 070  

nad 1 t do 2 t 2 700 3 105 

nad 2 t do 3,5 t 3 900 4 485 

nad 3,5 t do 5 t 5 400 6 210 

nad 5 t do 6,5 t 6 900 7 935 

nad 6,5 t do 8 t 8 400 9 660 

nad 8 t 9 600 11 040 
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[9] 

 

2 nápravy roční 
sazba (Kč) 

roční 
sazba po 

15% 
zvýšení 

do 1 tuny 1 800 2 070 

nad 1 t do 2 t 2 400 2 760 

nad 2 t do 3,5 t 3 600 4 140 

nad 3,5 t do 5 t 4 800 5 520 

nad 5 t do 6,5 t 6 000 6 900 

nad 6,5 t do 8 t 7 200 8 280 

nad 8 t do 9 t 8 400 9 660 

nad 9,5 t do 11 t 9 600 11 040 

nad 11 t do 12 t 10 800 12 420 

nad 12 t do 13 t 12 600 14 490 

nad 13 t do 14 t 14 700 16 905 

nad 14 t do 15 t 16 500 18 975 

nad 15 t do 18 t 23 700 27 255 

nad 18 t do 21 t 29 100 33 465 

nad 21 t do 24 t 35 100 40 365 

nad 24 t do 27 t 40 500 46 575 

nad 27 t 46 200 53 130 

4 nápravy a více 
náprav 

roční 
sazba 
(Kč) 

roční 
sazba po 

15% 
zvýšení 

do 18 t 8 400 9 660 

nad 18 t do 21 t 10 500 12 075 

nad 21 t do 23 t 14 100 16 215 

nad 23 t do 25 t 17 700 20 355 

nad 25 t do 27 t 22 200 25 530 

nad 27 t do 29 t 28 200 32 430 

nad 29 t do 32 t 33 300 38 295 

nad 32 t do 36 t 39 300 45 195 

nad 36 t 44 100 50 715 
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Příloha č. 8  Výše daně v jednotlivých skupinách u daně dědické a darovací 

 
 

 

 

Poznámka: Procento se počítá z částky přesahující spodní mez příslušného intervalu. 

Např. při daru 11 mil. Kč obdarovaný zaplatí 162 tis. Kč + 2,5 % z 1 mil. Kč, tedy 187 

tis. Kč.  Při výpočtu daně dědické se částka vypočtená z tabulky vynásobí koeficientem 

0,5 a je tedy oproti dani darovací poloviční. 

U daně z převodu nemovitostí činí daň u osob zařazených do skupiny I., II. a III. 3 % ze 

základu daně. [9]  

Výše daru/dědictví  Výše daně v závislosti na příbuzenské skupině  

od  do  I. skupina  II. skupina  III. skupina  

0 Kč  1 mil. Kč  1 %  3 %  7 %  

1 mil. Kč  2 mil. Kč  10 000 + 1,3 %  30 000 +3,5 %  70 000 + 9 %  

2 mil. Kč  5 mil. Kč  23 000 + 1,5 %  65 000 + 4 %  160 000 + 12%  

5 mil. Kč  7 mil. Kč  68 000 + 1,7 %  185 000 + 5 %  520 000 + 15 %  

7 mil. Kč  10 mil. Kč 102 000 + 2 %  285 000 + 6 %  820 000 + 18 %  

10 mil. Kč 20 mil. Kč 162 000 + 2,5 % 465 000 + 7 %  1 360 000 + 21 %  

20 mil. Kč 30 mil. Kč 412 000 + 3 %  1 165 000 + 8 %  3 460 000 + 25 %  

30 mil. Kč 40 mil. Kč 712 000 + 3,5 % 1 965 000 + 9 %  5 960 000 + 30 %  

40 mil. Kč 50 mil. Kč 1 062 000 + 4 % 2 865 000 + 10,5 % 8 960 000 + 35 %  

50 mil. Kč a více  1 462 000 + 5 % 3 915 000 + 12 %  12 460 000 + 40 % 
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Příloha č. 9  Základní sazby DPH v EÚ k 31.12.2006 

Sazba  daně 
Členský stát 

EÚ Národní název daně Počet 
sazeb 

Super 
snížená 

v % 

snížená 
v % 

Základní 
v % 

Belgie 
Belasting over de Toegevoegde; 
Taxe sur la valeur ajoutée 3   6; 12 21 

Bulharsko Dank vrchu dabavenata stojnost 2   7 20 
Česká 
republika Daň z přidané hodnoty 2   5 19 

Dánsko 
Mervaerdiafgiftsloven 
(Momsloven) 1     25 

Estonsko Käibemaksuseadus 2   5 18 
Finsko Arvonlisävero 3   8; 17 22 
Francie Taxe sur la valeur ajoutée 3 2.1 5.5 19.6 
Irsko Value Added Tax 3 4.8 13.5 21 
Itálie Impolsa sul Valore Aggiunto 3 4 10 20 
Kypr Foros Prostithemenis Aksias 3   5; 8 15 
Litva  Pridetines Verte Mokestis 3   5; 9 18 
Lotyšsko Pievienotäs vërtíbas nodoklis 2   5 18 

Lucembursko Taxe sur la valeur ajoutée 4 3 6; 12 15 

Maďarsko Általános forgalmi adó 2   5 20 

Malta 
Taxxa Fuq il-Valur Mizjud; 
Value Added Tax 2   5 18 

Německo* Umsatzsteuer 2   7 16 
Nizozemí Belasting over de Toegevoegde 2   6 19 
Polsko Podatek od towarow i úsluh 3 3 7 22 

Portugalsko 
Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado 3   5; 12 21 

Rakousko Umsatzsteuer 2   10 20 
Rumunsko Taxa pe valoarea adaugata 2   9 19 
Řecko Foros Prostithemenis Aksias 3 4.5 9 19 
Slovensko Daň z pridanej hotnoty 1     19 
Slovinsko Davka za dodano všednost 2   8.5 20 
Španělsko Impuesto sobre el Valor Aňadido 3 4 7 16 
Švédsko Mervvärdesskatt (Moms) 3   6; 12 25 

Velká 
Británie Value Added Tax 2   5 17.5 

* Od 1. 1. 2007 je v Německu zvýšena základní sazba z 16 %  na 19 %. 

[12] 
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Příloha č. 10  Vývoj hodnot sazeb hlavních akcízů v ČR 1993 - 2007.  

Vybrané akcízové výrobky 

Rok bezolovnatý 
automobilový 
benzín 

motorová 
nafta 

100% 
ethylalkohol 

pivo - 
standardní 
sazba 

víno 
révové 
(tiché) 

víno 
šumivé cigarety 

1993 9 390 Kč/t 
8 250 
Kč/t 180 Kč/l 154 Kč/hl 

7.80 
Kč/l 

23.30 
Kč/l 

0.46 Kč/ 
ks 

1994 10 055 Kč/t 
8 250 
Kč/t 190 Kč/l 157 Kč/hl 6 Kč/l 

23.30 
Kč/l 

0.50 Kč/ 
ks 

1995 10 160 Kč/t 
8 340 
Kč/t 195 Kč/l 157 Kč/hl 

5.50 
Kč/l 

23.40 
Kč/l 

0.51 Kč/ 
ks 

1996 11 570 Kč/t 
8 340 
Kč/t 195 Kč/l 

24 Kč/ hl/ 
% 

2.50 
Kč/l 

23.40 
Kč/l 

0.65 Kč/ 
ks 

1997 11 570 Kč/t 
8 340 
Kč/t 195 Kč/l 

24 Kč/ hl/ 
% 

2.50 
Kč/l 

23.40 
Kč/l 

0.65 Kč/ 
ks 

1998 12 950 Kč/t 
8 700 
Kč/t 234 Kč/l 

24 Kč/ hl/ 
% 

2.50 
Kč/l 

23.40 
Kč/l 

0.74 Kč/ 
ks 

1999 
10 840 Kč/ 

1000 l 
8 150 Kč/ 

1000 l 234 Kč/l 
24 Kč/ hl/ 

% 
2.50 
Kč/l 

23.40 
Kč/l 

0.79 Kč/ 
ks 

2000 
10 840 Kč/ 

1000 l 
8 150 Kč/ 

1000 l 234 Kč/l 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
23.40 
Kč/l 

0.79 Kč/ 
ks 

2001 
10 840 Kč/ 

1000 l 
8 150 Kč/ 

1000 l 234 Kč/l 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
23.40 
Kč/l 

0.36 Kč/ 
ks + 22 % 

z PC 

2002 
10 840 Kč/ 

1000 l 
8 150 Kč/ 

1000 l 234 Kč/l 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
23.40 
Kč/l 

0.36 Kč/ 
ks + 22 % 

z PC 

2003 
10 840 Kč/ 

1000 l 
8 150 Kč/ 

1000 l 234 Kč/l 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
23.40 
Kč/l 

0.36 Kč/ 
ks + 22 % 

z PC 

2004 
11 840 Kč/ 

1000 l 
9 950 Kč/ 

1000l 
26 500 Kč/ 

hl 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
2 340 
Kč/ hl 

0.48 Kč/ 
ks + 23 % 

z PC 

2005 
11 840 Kč/ 

1000 l 
9 950 Kč/ 

1000l 
26 500 Kč/ 

hl 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
2 340 
Kč/ hl 

0.60 Kč/ 
ks + 24 % 

z PC 

2006 
11 840 Kč/ 

1000 l 
9 950 Kč/ 

1000l 
26 500 Kč/ 

hl 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
2 340 
Kč/ hl 

0.73 Kč/ 
ks + 25 % 

z PC 

2007 
11 840 Kč/ 

1000 l 
9 950 Kč/ 

1000l 
26 500 Kč/ 

hl 
24 Kč/ hl/ 

% 0 Kč/ l 
2 340 
Kč/ hl 

0.88 Kč/ 
ks + 27 % 

z PC 

Poznámka:  t (tuna), hl (hektolitr), % (procento extraktu mladiny), ks (kus), PC prodejní 

cena), posledně uvedená sazba daně u cigaret s účinností od 1.3.2007 

[12] 
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Příloha č. 11 - vývoj počtů elektronických podání od roku 2002 do roku 2007 
  

Z  tabulky počtu elektronických podání  od roku 2002 je vidět narůstající objem počtu 

elektronických podání v jednotlivých letech i zvyšující se meziroční nárůsty počtu 

podání. 

[16] 

 

 
Elektronická 

podání 

Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 Celkem 

 Celkem  311  7 018  20 205  48 978  102 866  147 269  326 647 


