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Úvod 

Daně jsou předmětem mnoha diskuzí a politických rozepří. Provázejí lidstvo už od 

nepaměti. V současnosti jsou vybírány pravidelně a tvoří nejvýznamnější položku příjmů do 

veřejných rozpočtů. Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do 

veřejného rozpočtu. 

Daňová problematika je v neustálém vývoji. Je ovlivněna technickým a 

technologickým vývojem i světovou globalizací. Daňová harmonizace ovlivnila Českou 

republiku po vstupu do Evropské unie. Začala být velmi aktuální i pro české daňové subjekty. 

Potřeba harmonizace nebo alespoň koordinace daňových soustav je nutná pro fungování 

jednotného vnitřního trhu. Harmonizace nepřímých daní je značně pokročilá na rozdíl od 

harmonizace daní přímých. Bez sjednocení nepřímých daní by nebylo možné fungování 

jednotného vnitřního trhu, neboť ovlivňují cenovou hladinu.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole se věnuji vysvětlením 

některých základních pojmů daňové problematiky a soustavě daní České republiky, kterou 

jsem rozdělila na daně přímé a nepřímé. Ve druhé kapitole popisuji daňový systém Evropské 

unie. Na konci této kapitoly uvádím základní srovnání daňového systému Evropské unie a 

České republiky. Ve třetí kapitole vysvětluji harmonizační proces, jeho vývoj a podrobněji se 

zabývám harmonizací daně z přidané hodnoty. Zaměřuji se na analýzu daňových systémů ve 

vybraných zemích Evropské unie. Vybrala jsem si tři země našich sousedů a to Německo, 

Polsko a Slovensko. U každé země jsem uvedla její daňový systém rozdělený na daň z příjmů 

fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, sociální a zdravotní pojištění, majetkové daně 

a daň z přidané hodnoty. Srovnala jsem daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů 

fyzických osob a daň z přidané hodnoty. Uvedla jsem výhodnost daňového systému 

jednotlivých zemí. Na závěr jsem popsala některé důležité změny po daňové reformě platné 

od 1. ledna 2008 a druhé kolo reforem, které vláda připravuje pro rok 2010.  

Při zpracování bakalářské práce jsem použila metodu analýzy, syntézy a srovnání. 

Práce je v souladu s daňovými předpisy do 31. března 2008.  
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1 Daňový systém České republiky 

1.1 Vysv ětlení základních pojm ů 

Nejdříve vysvětlím pojmy jako je harmonizace daní, daň, daňový subjekt, poplatník, 

plátce, aj. 

Harmonizace daní se v daňovém systému Evropské unie nedaří, protože velice úzce 

souvisí se suverenitou členských států. Jde o zásah do jejich fiskální politiky. V současné 

době mají členské státy jednotlivé daňové systémy. Toto uspořádání je dáno různými 

ekonomickými, historickými a jinými faktory. Vlády států, které mají vysoké daně (Francie, 

Německo), chtějí samozřejmě harmonizovat. Důvodem jsou země s nízkými daněmi, které 

přitahují kapitál. Tato „daňová pekla“ tak postihuje odliv kapitálu a s ním spojená ztráta 

pracovních míst1. Federalisté prosazující už ze zásady centralizaci moci v Bruselu, jsou 

Evropská komise, Evropský parlament, politici a jiní. Odpůrci harmonizace (Velká Británie) 

argumentují tím, že uvalováním stejných daní na různé ekonomiky škodí hlavně slabší části 

společné daňové oblasti. V tomto případě nebudou moci poplatníci utéct a politici spíše 

nasadí vysoké daně. Podrobnější vysvětlení jsem uvedla ve třetí části.  

Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to 

platba neúčelová, nenávratná a neekvivalentní. Daň je pravidelně se opakující platba, která se 

platí v určitých intervalech, nebo je nepravidelná a platí se pouze za určitých podmínek. Lze ji 

uložit pouze zákonem. Neekvivalentnost znamená, že poplatník za zaplacenou daň neobdrží 

žádnou protihodnotu. Čerpá služby poskytnuté státem, územním správním celkem nebo obcí, 

které nejsou ekvivalentní částce zaplacené určitým subjektem. Daň je součástí příjmů 

veřejného rozpočtu, z něhož se financují různé veřejné potřeby, je tedy neúčelová. Pokud byla 

daň zaplacena ve výši stanovené zákonem, je nenávratná2. Mezi další příjmy do veřejných 

rozpočtů patří poplatky a půjčky. 

Daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odvádět nebo 

platit daň podle daňového zákona. Za daňové subjekty považujeme poplatníky, plátce nebo 

právní nástupce zaniklé právnické osoby či dědice zemřelé fyzické osoby. Plátce daně je 

fyzická nebo právnická osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

                                                 
1 http://www.euportal.cz/Articles/1480-danova-harmonizace-v-eu-versus-svoboda-a-demokracie.aspx 
2 BONĚK, V. a BĚHOUNEK, P. a BENDA, V. a HOLMES, A. Daňové pojmy, s. 23. 
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daně daň sraženou nebo vybranou od poplatníků. Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, 

jejíž příjmy, majetek a úkony jsou přímo podrobeny dani.  

Správce daně je podle právních předpisů věcně a místně příslušný orgán k výkonu 

správy daní. Správcem všech daní, odvodů, záloh a jejich příslušenství jsou finanční úřady a 

finanční ředitelství.  

Daně plní tyto základní funkce: alokační, fiskální, redistribuční a stabilizační. 

Alokační funkce znamená zabezpečit umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci 

nedostává. Nejdůležitější funkce je funkce fiskální. Jedná se o získávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů. Používá se pro financování veřejných statků a služeb. 

Redistribuční funkcí se rozumí zmírnění rozdílů v příjmech jednotlivých subjektů tím, že 

vyšší majetek a příjmy jsou zdaněny více. Díky stabilizační funkci daní dochází ke 

zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. Je součástí hospodářské politiky státu. 

1.2  Česká republika 

V České republice se rozlišuje moc zákonodárná a výkonná. Moc zákonodárnou 

představuje dvoukomorový parlament - Poslanecká sněmovna a Senát. Poslaneckou 

sněmovnu tvoří 200 poslanců a Senát 81 senátorů. Moc výkonnou vykonává vláda. V čele 

s premiérem (v roce 2008 Ing. Mirek Topolánek). 

Počet obyvatel České republiky je 10,2 miliónů. Její rozloha činí 78 800 tisíc km2. 

V lednu 2008 byla míra inflace 7,5 % a nezaměstnanost 6,1 %. Česká republika vstoupila 1. 

května 2004 do Evropské unie. 

 Daňový systém neboli daňová soustava je označována jako souhrn všech daní 

existujících v daném státě. Daňovou soustavu České republiky tvoří daně přímé, nepřímé. 

Toto rozdělení jsem uvedla v příloze č. 1.  

1.3 Přímé daně 

Přímé daně hradí poplatník na úkor svého příjmu nebo majetku. Dopadají na něho 

přímo formou daně.  
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1.3.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob byla v České republice zavedena daňovou reformou     

1. ledna 1993. Tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Poplatníky této daně jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují, tj. poplatníci, kteří zde pobývají v určitém kalendářním 

roce alespoň 183 dnů. Tito poplatníci mají daňovou povinnost vztahující se na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

Poplatníci, kteří se zdržují jen za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost jen na 

příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky. Příjmy jsou peněžní i nepeněžní.  

Předmětem daně z příjmů (dílčí základy daně) jsou: 

1. příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, jsou to příjmy ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu. Příjmy členů družstev, společníků i 

jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní 

společnosti. Dále jsou to odměny členů statutárních orgánů; 

2. příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, zde patří příjmy ze 

živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Příjmy z jiného 

podnikání, podíly společníků veřejné obchodní společnosti, komplementářů 

komanditní společnosti, znalce, tlumočníka, z činnosti správce konkursní 

podstaty. Dále příjmy z poskytnutí nebo užití práv z průmyslového nebo 

duševního vlastnictví a autorských práv, a další; 

3. příjmy z kapitálového majetku, jsou to podíly na zisku (dividendy), úroky, 

výhry, atd.; 

4. příjmy z pronájmu, zde řadíme příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů, movitých 

věcí, kromě příležitostného pronájmu; 

5. ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy 

z předešlých předmětů daně3. 

                                                 
3 Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů § 3. 
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Předmětem daně z příjmů nejsou přijaté úvěry a půjčky, příjmy z dědictví. 

Osvobozené příjmy jsou náhrada škody, pojistná plnění, sociální příjmy, atd. 

Daň vypočítáme ze základu daně, tj. součet dílčích základů daně, u kterých příjmy 

přesahují výdaje. Ztrátu lze vykázat jen z podnikání, samostatné výdělečné činnosti a 

z pronájmu. Od základu daně odečítáme nezdanitelnou část, tj.:  

• hodnota darů poskytnutá na účely dané ZDP, pokud hodnota součtu darů ve 

zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně a má hodnotu alespoň             

1 000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně; 

• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem za zdaňovací období 

zaplacený poplatníkem a snížený o 6 000 Kč, maximální výše je 12 000 Kč; 

• zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. Tato nezdanitelná část se 

uplatňuje na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovnou, 

za předpokladu, že výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 

šedesáti měsících po uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, 

v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let 4; 

• výše úroku z úvěru na financování bytových potřeb, maximální částka těchto 

úroků nesmí překročit 300 000 Kč ze všech úvěrů u poplatníků ve stejné 

domácnosti; 

• zaplacené členské příspěvky, jejichž výše je limitována částkou 3 000 Kč za 

zdaňovací období.  

Daňový základ snížený o nezdanitelné částky, zaokrouhlený na celá sta Kč dolů, 

vynásobíme sazbou daně (tabulka č. 1.1). Od této daně snižujeme slevy na dani: na 

poplatníka 7200 Kč, na manželku (manžela) 4 200 Kč, jehož příjem nepřesahuje za 

zdaňovací období částku 38 040 Kč a žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Pobírá- li 

poplatník částečný invalidní důchod 1 500 Kč a plný invalidní důchod 3 000 Kč, je-li 

poplatník držitelem průkazu ZTP/P 9 600 Kč a částku 2 400 Kč, pokud se poplatník 

soustavně připravuje na budoucí povolání, až do věku 26 let a v doktorském studijním 

programu až do 28 let. Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

                                                 
4 BONĚK, V. a BĚHOUNEK, P. a BENDA, V. a HOLMES, A. Daňové pojmy, s. 193. 
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s ním v domácnosti ve výši 6 000 Kč ročně. Toto zvýhodnění může mít formu slevy na dani a 

daňového bonusu. Výše tohoto bonusu musí činit alespoň 100 Kč a maximální částka je 

30 000 Kč.  

Sazba daně je progresivní, tj. čím vyšší základ daně, tím vyšší je daň. V ČR se 

používá sazba klouzavě progresivní, kdy se základ daně zvyšuje po určitých pásmech.  

Tabulka č. 1.1: Sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2007 
Základ daně 

Daň Ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 

0 121 200 12 %  
121 200 218 400 14 544 + 19% 121 200 
218 400 331 200 33 012 + 25% 218 400 
331 200 A více 61 212 + 32% 331 200 

Pramen: MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007, s. 16. 
 

Zvláštní sazbou daně jsou zdaňovány: honoráře do 3 000 Kč za měsíc sazbou 10%, 

příjmy od dalšího zaměstnavatele do 5 000 Kč za měsíc, výnosy z podílů ze zisku, obligací 

osobních běžných účtů aj. sazbou 15 %, ceny ze sportovních a veřejných soutěží 20%. 

Podat daňové přiznání a vyrovnat daňovou povinnost je potřeba do 31. března, je-li 

daňové přiznání zpracováváno poradcem, je lhůta prodloužena do 30. června5. Zálohy ze 

závislé činnosti sráží každý měsíc zaměstnanci zaměstnavatel. Ostatní zálohy se odvádí dle 

poslední daňové povinnosti.  

1.3.2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Poplatníky této daně nejsou fyzické osoby ani organizační složky státu podle 

zvláštních předpisů. Od této daně je osvobozena ústřední banka České republiky. Poplatníci, 

kteří mají sídlo nebo místo vedení na území ČR, mají daňovou povinnost z příjmů plynoucích 

ze zdrojů na tomto území i ze zahraničí. Poplatníci, kteří nemají na území státu vedení nebo 

sídlo, zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.  

                                                 
5 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 132.  
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Předmětem daně jsou příjmy, výnosy z nakládání s veškerým majetkem a z veškeré 

činnosti. U poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání příjmy z činností 

vyplývajících z jejich poslání, z dotací, z úroků, z vkladů na běžném účtu, aj. nejsou 

předmětem daně.  

Základem daně je upravený výsledek hospodaření. Je to rozdíl, o který příjmy 

převyšují výdaje, s výjimkou příjmů které jsou osvobozeny, nebo nejsou předmětem daně. Od 

daně jsou osvobozeny členské příspěvky podle stanov, výnosy z kostelních sbírek, regulované 

nájemné za byty, úroky z přeplatku na dani, aj. Předmětem daně nejsou příjmy z nabytí 

majetku darováním nebo dědictvím, aj. Mezi položky odčitatelné od základu daně řadíme 

daňovou ztrátu, kterou lze uplatnit v pěti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích, 30 % 

výdajů vynaložených na výuku žáků středních odborných učilišť, 100 % výdajů, které jsou 

vynaloženy při realizaci výzkumu a vývoje. Od upraveného zakladu daně lze odečíst dary 

s minimální hodnotou 2 000 Kč, maximálně do výše 5 % upraveného základu daně.  

Daň za zdaňovací období se snižuje slevami na dani. Mezi ně patří částka 18 000 Kč 

za každého zaměstnance se zdravotním postižením a částka 60 000 Kč za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením.  

Sazba daně za rok 2007 činí 24 %. Mezi zvláštní sazby daně patří příjmy 

z investičních fondů, podílových fondů, penzijních fondů, které se zdaňují sazbou 5 %. Příjmy 

z podílů na zisku, z dividend, podílů na likvidačním zůstatku, vypořádacích podílů se zdaňují 

sazbou 15 %.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok, tj. nepřetržitě po sobě 

jdoucích dvanáct měsíců. Poplatník podává daňové přiznání po skončení třetího měsíce po 

skončení zdaňovacího období. Právnické osoby, které podléhají povinnému auditu, podávají 

daňové přiznání až do skončení následujícího šestého měsíce po skončení zdaňovacího 

období. Tato lhůta platí současně pro den splatnosti daně. Výše záloh je odvozena od poslední 

daňové povinnosti.  

1.3.3 Sociální a zdravotní pojišt ění 

Systém sociálního pojištění je tvořen z veřejného zdravotního pojištění, příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, důchodového a nemocenského pojištění.  
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Sazby jsou následující: 

Tabulka č. 1.2: systém sociálního pojištění v České republice 
Osoba / sazba 

pojistného 
Veřejné zdravotní 

pojištění 
Nemocenské 

pojištění 
Důchodové 

pojištění 
Státní politika 
zaměstnanosti 

Zaměstnanec 1/3 z 13,5 % 1,1 % 6,5 % 0,4 % 
Zaměstnavatel Zbytek 3,3 % 21,5 % 1,2 % 

OSVČ 13,5 % 4,4 % 28 % 1,6 % 
Osoba bez 

zdanitelných příjmů 
13,5 % - - - 

Státní pojištěnec 13,5 % - - - 
Pramen: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 131.  

Pozn.: mezi státní pojištěnce patří studenti, vězni, ženy na mateřské dovolené. 

1.3.4 Daně majetkové  

1.3.4.1 Daň z nemovitostí 

Tuto daň tvoří podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění 

pozdějších předpisů, daň z pozemků a ze staveb. 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky zapsané 

v katastrální mapě vedené katastrálními úřady. Předmětem této daně nejsou vodní plochy, 

lesní pozemky, pozemky určené pro obranu státu, aj. Od této daně jsou osvobozeny např.: 

pozemky ve vlastnictví státu, pozemky remízků, hájů, větrolamů, aj. Základem daně je 

skutečná výměra v m2 nebo cena pozemku. Sazba daně je stanovena v korunách nebo 

procentech na m2.  

Předmětem daně ze staveb jsou nebytové prostory, byty, stavby, pro které bylo 

vydáno kolaudační rozhodnutí. Předmětem nejsou stavby přehrad, stavby vodovodních řádů, 

stavby sloužící veřejné dopravě, atd. Od daně jsou osvobozeny stavby ve vlastnictví státu, 

veřejných škol, veřejných výzkumných institucí, aj. Základem daně je zastavěná plocha.  

Poplatník této daně je vlastník stavby nebo pozemku. Pokud není znám, je to 

uživatel. Daňové přiznání je povinen podat do 31. ledna zdaňovacího období příslušnému 

správci daně. 
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1.3.4.2 Daň silniční 

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používána k podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, která jsou registrována a provozována v České republice.  

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba zapsána v technickém průkazu nebo 

užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsaná osoba, která zemřela, zanikla nebo byla 

zrušena. Základem daně je  

• 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 vozidel6. 

Daňové přiznání se podává do 31. ledna po uplynutí zdaňovacího období. V tomto 

termínu je i splatnost daně. Poplatník je povinen si daň i zálohy sám vypočítat. Zálohy jsou 

splatné vždy 15. dubna, července, října a prosince. Pokud je rozdíl mezi zálohami a daní 

vyšší, podává žádost o vrácení přeplatku.  

1.3.4.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

Jsou upraveny zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí. 

Poplatníkem daně dědické je dědic. Předmětem daně je majetek nabytý děděním, tj. 

věci nemovité, byty, nebytové prostory, věci movité, peněžní prostředky, aj. Základem daně 

je cena majetku snížená o dluhy zůstavitele, cenu majetku osvobozeného, náklady na pohřeb a 

odměnu notáře.  

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

Předmětem je bezúplatné nabytí majetku, jinak než smrtí, na základě právního úkonu. 

Základem daně je cena majetku snížená o dluhy, majetek osvobozený a clo.  

                                                 
6 Zákon č. 16/1993 Sb, o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, § 5.  
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Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající (tj. převodce), nabyvatel 

podle zvláštních podmínek nebo oba. Předmětem daně je úplatný převod vlastnictví nebo 

bezúplatné zřízení věcného břemene. Základem daně je cena zjištěná nebo sjednaná, podle 

toho, která je vyšší. Sazba daně činí 3 % ze základu daně. Poplatník je povinen podat daňové 

přiznání nejpozději do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl zapsán do katastru 

nemovitostí vklad práva. Daň si musí poplatník sám vypočítat, splatnost daně je v termínu 

podání daňového přiznání.  

Pro výpočet daně dědické a darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin. V první 

skupině jsou příbuzní v řadě přímé. Do druhé skupiny patří příbuzní v řadě pobočné a do 

poslední skupiny řadíme ostatní fyzické a právnické osoby. První skupina je osvobozena od 

daně dědické. Skupiny se odlišují sazbou daně. Ta se u daně dědické násobí koeficientem 0,5. 

Daňové přiznání se podává 30 dnů od nabytí. Daň vypočítá správce daně a je splatná do 30 

dnů od doručení platebního výměru. 

1.4 Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou zahrnuty v ceně zboží nebo služeb, nedopadají na poplatníky 

přímo formou daní, ale nepřímo. Plátce není totožný s poplatníkem. Plátce daň přenáší na 

poplatníka prostřednictvím ceny. Příslušnými orgány pro správu nepřímých daní jsou finanční 

úřady, finanční ředitelství a celní orgány.   

1.4.1 Spot řební dan ě 

Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto daně (tzv. akcízy) se vztahují pouze na vybrané výrobky. Mezi 

jejich nejdůležitější úkoly patří odrazení od škodlivé spotřeby a získání prostředků do 

veřejných rozpočtů. Vybírají se jednorázově při použití pevné sazby daně. Správu daní 

vykonávají celní úřady.  

Mezi spotřební daně patří: 

o daň z uhlovodíkových paliv a maziv; 

o daň z piva; 

o daň z vína; 



 

11 
 

o daň z lihu; 

o daň z tabákových výrobků. 

Plátci daně jsou fyzické a právnické osoby a to výrobci, dovozci a provozovatelé 

daňových skladů. Zdaňovací období je jeden měsíc. Sazba daně je pro každou komoditu 

samostatná. Daňové přiznání podává plátce 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Splatnost daně je 40 dnů po skončení zdaňovacího období.  

1.4.2 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále DPH) upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH zatěžuje konečného spotřebitele. Odvádí ji 

daňové subjekty registrováni jako plátci DPH. Daň se vybírá po částech v určitých fázích 

výroby, spotřeby zboží, převodu nemovitostí a poskytování služeb v tuzemsku. Plátce 

uplatňuje za uskutečněná zdanitelná plnění daň na výstupu. Na vstupu u přijatých 

zdanitelných plnění má nárok na odpočet daně. Tímto zdaňuje jen svou přidanou hodnotu.   

Plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje samostatně 

soustavnou činnost za účelem získání příjmů. Povinnost odvádět daň mají osoby, jejichž obrat 

za nejbližších dvanáct předcházejících po sobě jdoucích měsíců přesáhne jeden milion Kč.  

Sazba daně je rozdělena na dvě části, na sazbu základní a sníženou. V roce 2007 je 

základní sazba dána devatenácti procenty a snížená ve výši pěti procent.  

Zdaňovací období závisí na obratu za předchozí kalendářní rok. Jestliže je vyšší než 

deset miliónů Kč, je to jeden měsíc, pokud nižší tak čtvrtletí. Daňové přiznání je plátce 

povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. V tomto období je daň splatná. 

Jestliže vznikne nadměrný odpočet, vrátí se do třiceti dnů plátci bez žádosti.  
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Graf č. 1.1: Vývoj sazeb DPH v České republice 
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2 Daňový systém Evropské unie 

2.1 Osobní d ůchodová da ň 

Tato daň je považována v mnoha zemích za nejdůležitější, velmi komplexní, 

spravedlivou a ekonomicky efektivní. Osobní daň může zahrnovat sociální úlevy, je ale mezi 

lidmi často kritizována kvůli progresivní povaze a neefektivnosti vysokého zdanění vyšších 

důchodů. To vede k odrazování poplatníků od práce a ke zdokonalování daňových úniků. 

Osobní daň je poměrně mladá. Ze začátku se týkala pouze vysokých důchodů, které 

byly zdaňovány několikaprocentními sazbami. Po 2. světové válce tyto sazby vzrůstaly a 

v některých zemích byly zdaňovány až devadesátiprocentní sazbou. V 80. a 90. letech začaly 

reformy daňových systémů. To vedlo ke snižování sazeb, rozšíření základny daně i 

zjednodušení daňového systému.  

Tato daň není tak významná u nevyspělých zemí, např.: Korea, Turecko, 

Portugalsko, aj., protože většina důchodů nedosahuje vyšších daňových pásem a špatná 

morálka poplatníků neumožňuje vysoké daně vybírat. V zemích jako jsou Bahamy, Bermudy, 

Island existuje tzv. „daňová oáza“, zde se daň z osobních důchodů neplatí. 

V postkomunistických zemích střední Evropy jsou osobní daně nižší, ale daně z důchodů 

společností vyšší.  

Výše daně vzniká tímto způsobem: 

1. Zdanitelné důchody upravené podle pravidel pro jednotlivé druhy se sečtou, 

vznikne hrubý upravený důchod (základ daně).  

2. Odečtou se odčitatelné položky, tj. standardní (na poplatníka, na vyživované děti, 

na hospodyně a pečovatelky, apod.) či nestandardní (výdaje při léčení, na 

investice, příspěvky na charitativní účely, apod.) úlevy. 

3. Daňový základ se zdaní klouzavě progresivní sazbou daně.  

4. Tato daň se snižuje o slevy na dani. Výsledkem je daňová povinnost, kterou musí 

poplatník uhradit.  

Mezi nejdůležitější dobré vlastnosti daně patří například: 
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• princip platební schopnosti, projevuje se v progresivním daňovém břemenu, 

kterým přerozdělujeme důchody mezi členy společnosti; 

• pružnost, tj. při hospodářském růstu roste osobní důchod a tím i výnosy daně. To 

přináší veřejnému rozpočtu stabilitu a vládě větší rozhodovací prostor;  

• průhlednost, každý poplatník si může vypočítat daňové břemeno.  

Existuje i negativní důchodová daň, jejímž cílem je podpora pracovního úsilí u 

příjemců nejnižších důchodů. Těmto lidem je zaručováno životní minimum, i když pracují 

nebo nepracují. Jsou odrazováni od práce, protože při nízkých výdělcích jejich čistá mzda 

nedosáhne životního minima a proto je pro ně výhodnější nepracovat. Tento rozdíl je 

doplácen sociální dávkou, která se nazývá negativní důchodová daň, v  praxi však dosud 

nefunguje. 

2.2 Daň ze zisku spole čností 

Tato daň existuje ve všech vyspělých zemích. Její výnosy jsou oproti dani osobní 

poměrně nízké. Je kritizována některými ekonomy a politiky, kteří navrhují její zrušení, 

protože zisky korporací se nakonec stanou osobními důchody fyzických osob a tím podlehnou 

dani osobní. 

K hlavním nedostatkům daně ze zisku korporací patří problém dvojího zdanění, to 

nejlépe pochopíme porovnáním dvou podnikajících subjektů, viz tabulka č. 2.1, jestliže jeden 

podniká jako fyzická osoba a druhý jako právnická osoba. Fyzická osoba zdaňuje pouze 

osobní důchodovou daň. Právnická zdaňuje zisk dvakrát a to daní ze zisku korporací a dále 

jsou dividenda zdaněna u akcionáře. Ještě neexistuje způsob zmírnění nebo odstranění 

problému dvojího zdanění. 

Tabulka č. 2.1: Dvojí zdanění dividend  
Podnikání jako: Fyzická osoba Právnická osoba 
Zisk 100 100 
Daň ze zisku právnických osob (40%) - 40 
Základ daně z příjmů fyzických osob 100 60 
Daň z příjmů fyzických osob (30%) 30 18 
Příjem fyzické osoby po zdanění 70 42 
Efektivní daňová sazba 30% 58% 
Pramen: KUBATOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 189.  
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Tato daň má i dobré vlastnosti. Jako je platba společností za využívání veřejných 

služeb, zdaňování zisků, které by unikly na personální úrovni, atd.  

2.3 Daň spot řební 

Jsou to nepřímé daně. Výrobci a obchodníci je odevzdávají do rozpočtu, ale zvýší si 

o částku daně i své ceny. Tímto daň dopadne na konečného spotřebitele. Patří k nejstarším 

daním. Prvotně měly naturální charakter, až s rozvojem peněžního hospodářství dosáhly 

peněžní podoby. Vývoj těchto daní se rozdělil na dva směry a to obratové daně a spotřební 

daně jednotkové.  

• Obratové daně fungovaly jako daně z převodu zboží. Sazby musely být nízké, 

protože bylo zboží převáděno mezi obchodníky i vícekrát.  

• Spotřební daně jednotkové se týkaly jen tzv. akcízů, tj. vybraných druhů 

zboží, jejichž předměty se během historického vývoje střídaly. 

2.4 Daň z přidané hodnoty 

Ve spotřebním zdanění je největší změnou posledních desetiletí masové zavádění 

daně z přidané hodnoty v zemích s vyspělou tržní ekonomikou a v 90. letech také 

v postkomunistických zemích7. Daň z přidané hodnoty je jedna z podmínek pro členství 

v Evropské unii.  

Většina zemí používá dvě sazby daně a to základní a snížené. Nižší sazbu daně 

mívají služby, které dani snadněji unikají. Poskytovatelé služeb ji tolerují a jsou ochotni ji 

zaplatit. S růstem sazeb však roste snaha po daňovém úniku. Země jako je Japonsko nebo 

Nový Zéland mají pouze základní sazbu daně. Oproti tomu Řecko, Lucembursko, aj. mají 

daňových sazeb více.  

Přednosti daně z přidané hodnoty jsou: 

• neutralita k volbě spotřebitelů a výrobců. Technika daně nediskriminuje 

komodity s vyšším počtem stupňů zpracování; 

• úspěšnost zdanění služeb, kde existuje větší možnost daňových úniků;  

                                                 
7 KUBATOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 227.  
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• výhodnost pro mezinárodní obchod, daň vybrána ve státě skutečné spotřeby;  

• DPH umožňuje dosáhnout vyšších výnosů pro stát. 

Nevýhody této daně: 

• přechod na DPH je politicky a administrativně náročný proces; 

• je administrativně velmi náročná pro stát i pro plátce; 

• nebezpečí spojené s růstem inflace. 

2.5 Daň z majetku 

Předmětem této daně je majetek v movité nebo nemovité podobě. Rozsahem se 

nerovnají přímým daním z důchodů nebo ze zisku a jsou pouze doplňkovým příjmem do 

veřejných rozpočtů.  

Daně rozlišujeme do více skupin: 

1. placené pravidelně (každoročně): 

• daně z čistého bohatství; 

• daně z nemovitostí. 

2. placené nepravidelně (při převodu majetku): 

• daně dědické; 

• daně darovací. 

3. úplatné převody: 

• daně z převodu nemovitostí.  

Výhoda majetkových daní je například ta, že prostřednictvím daní z nemovitostí 

placených do místních rozpočtů, vlastníci platí za služby veřejné infrastruktury. Majetkové 

daně přispívají ke zvýšení spravedlnosti poplatníků, další výhody jsou stálost výnosů a 

obtížnost daňových úniků.  
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K nevýhodám patří nerovnost zdanění movitého a nemovitého majetku. Movitý je 

téměř vždy vyloučen a nemovitý majetek je zdaněn skoro vždy. Nespravedlivost dvojího 

zdanění majetku, kdy došlo již ke zdanění důchodů, za které jsme si majetek pořídili.  

Daně majetkové také mohou nabádat vlastníky k racionálnějšímu a efektivnějšímu 

nakládání s majetkem8. A to tak, že jsou placeny z běžného důchodu. Vlastník se tak může 

rozhodnout k pronájmu nemovitostí a nenechat ji ležet ladem.  

2.6 Ekologické dan ě 

Zavedením ekologických daní se očekává pozitivní dopad na životní prostředí. 

Dalším projevem je vliv na daňovou základnu, která se zvýšením ekologické daně zvýší.   

V členských státech Evropské unie byla na nadnárodní úrovni upravena pouze daň 

z minerálních olejů. Od roku 2003 se tato harmonizace rozšířila i na jiné energetické produkty 

jako je uhlí, energetické produkty. Ostatní daně jsou v kompetenci každého členského státu.  

Jedná se o: 

• zvýhodnění bezolovnatých benzínů; 

• zvýhodnění kvalitní dieselové nafty; 

• daň z obsahu oxidu uhlíku v benzinu a naftě; 

• poplatek za obsah síry ve výrobě energie; 

• diferencované poplatky požadované při pořízení nebo registraci automobilu; 

• diferencované mýtné pro automobily; 

• umělá hnojiva; 

• pesticidy; 

• možnost urychleného odpisu ekologických investic9. 

                                                 
8 KUBATOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 247.  
9 ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie, s. 201. 
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2.7 Srovnání da ňového systému České republiky a Evropské unie 

Podle mého názoru je daňový systém České republiky a Evropské unie velice 

podobný. Z hlediska přímých daní je u nás označována daň ze zisků jako daň z příjmů 

právnických osob. Dále osobní důchodová daň jako daň z příjmů fyzických osob. Tyto daně 

jsou u nás i v Evropě jedny z nejdůležitějších z hlediska velikosti příjmů do státního rozpočtu. 

Dále jsou to daně majetkové, které se v České republice dělí na daně z nemovitostí, silniční a 

trojdaň (tj. darovací, dědická a z převodu nemovitostí). Tyto daně už takový význam 

v příjmech nemají. Jsou však stálé a dochází zde jen velmi obtížně k daňovým únikům.  

Další velkou skupinou jsou daně nepřímé. V daňovém systému České republiky do 

nich řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Nová daň, účinná k 1. lednu 2008, je daň 

ekologická, která byla zavedena v Evropské unii již dříve. Prvky této daně však byly v České 

republice obsaženy v některých daňových zákonech již před daňovou reformou, a to např.: 

snížení sazby silniční daně u motorových vozidel s menšími emisemi škodlivých látek, 

osvobození příjmů z vodních elektráren, nebo zvýšení sazby silniční daně u vozidel 

registrovaných v České republice do 31. prosince 1989. V Evropě je největší výnos této daně 

z pohonných hmot. Další informace o daňové reformě jsem uvedla na konci třetí kapitoly, kde 

blíže popisuji již zavedenou ekologickou daň.  

Přímé daně patřily k hlavním příjmům státního rozpočtu. Postupně se přechází od 

zdaňování daní z příjmů k nepřímým daním. Tyto daně by měly v budoucnu tvořit hlavní 

příjmy veřejných rozpočtů. 
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3 Daňový systém ve vybraných zemích Evropské unie 

3.1 Daňová koordinace, aproximace a harmonizace 

Mezinárodní spolupráci v oblasti daní rozdělujeme podle hloubky sladění 

jednotlivých daňových systémů na daňovou koordinaci, daňovou aproximaci a daňovou 

harmonizaci.  

Daňová koordinace je prvním krokem ke sladění daňových systémů. Výsledkem 

jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jejím cílem je zamezení praní špinavých peněz a 

omezení škodlivé daňové konkurence. Daňová koordinace probíhá v ES, zónách volného 

obchodu i v mezinárodních organizacích, tj. Organizace pro hospodářskou spolupráci či 

Mezinárodní měnový fond.  

Daňová aproximace vyjadřuje směr daňové spolupráce, kterým nemusí být 

sladěnost daňových soustav členských zemí EU, ale pouze jejich přiblížení se k sobě 

navzájem.  

Daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na 

základě společných pravidel10. Neznamená úplně stejné daně, stejné vymezení základu a 

sazeb, dochází jen k jejich sladění či přiblížení. Na základě tohoto procesu lze identifikovat tři 

fáze, a to výběr daně, harmonizace daňového základu a daňové sazby. Tento proces však 

nemusí projít všemi fázemi.  

Daňovou harmonizaci rozdělujeme na: 

• pozitivní - představuje přibližování daňových systémů ES pomocí směrnic, 

nařízení a jiných legislativních nástrojů. Výsledkem jsou stejná pravidla ve 

všech členských státech. Pro Evropskou komisi je tato cesta obtížná, protože 

vyžaduje jednomyslnost, tj. souhlas všech členských zemí; 

• negativní – je výsledkem činnosti Evropského soudního dvora. Nemůže 

sloužit jako prostředek k dosažení harmonizace, protože nestanovuje shodné 

postupy pro její dosažení. 

                                                 
10 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 13.  
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Dále harmonizaci rozdělujeme na: 

• přímou – klasický harmonizační proces, který probíhá prostřednictvím 

daňových směrnic; 

• nepřímou – dosažení harmonizace pomocí jiných oblastí práva, 

v současnosti pomocí účetnictví (povinnost účtovat podle Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví) a obchodního práva. 

3.2 Daňová harmonizace a konkurence 

O daňové harmonizaci se v Evropských společenstvích začíná mluvit od 60. let 20. 

stol., tedy od počátku integračních snah, a to ve spojitosti s jednotným vnitřním trhem. 

Dochází ke střetům mezi názory, zda zachovat daňovou konkurenci nebo se snažit o daňovou 

harmonizaci. V daňové konkurenci existují různé daňové systémy a sazby, pomocí nichž se 

státy snaží přilákat daňové základy.  

Důležitým protiharmonizačním faktorem je zachování fiskální autonomie. Měnovou 

unií je role národních bank omezena, protože jejich pravomoci převzala Evropská centrální 

banka. Členským státům zbyly pouze nástroje fiskální (tj. daně a vládní výdaje), jejich užívání 

by mělo být autonomní, aby se státy mohly vyrovnat s ekonomickými šoky. Tyto výkyvy 

v hospodářském cyklu lze omezit pomocí vestavěných stabilizátorů, nejdůležitějším jsou 

přímé důchodové daně, hlavně kvůli progresivnímu zdanění. Jiným důvodem s negativním 

postojem k daňové harmonizaci je skutečnost, že daňové sazby odpovídají specifikám 

členských států. Jsou to státy, uplatňující vyšší sazbu DPH, která tvoří podstatnou část příjmů 

státních rozpočtů.  

Daňová konkurence může vést ke spontánnímu harmonizačnímu efektu – ke sblížení 

sazeb. Tento efekt může nastat mezi dvěma sousedními státy v případě, že jeden bude mít 

nižší DPH, obyvatelé země s vyšší sazbou DPH budou jezdit do sousední země nakupovat 

kvůli levnějšímu zboží. O tomto efektu lze však spekulovat, protože se doposud neprojevil, 

přitom odlišné sazby DPH jsou aplikovány v členských zemích od samého začátku. Důvodem 

je rozsah efektu, týká se hlavně příhraničních oblastí. Pokles výnosu z daně je zanedbatelný a 

vláda nemusí snižovat sazby. Daňová konkurence generuje zodpovědnou daňovou politiku 

s nižším daňovým zatížením podnikatelských subjektů, která vytváří příznivější prostředí pro 
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vyšší ekonomický růst. Nižší daně nemusí vést k poklesu příjmů, ale naopak ke zvyšování 

daňových základů.  

3.3 Vývoj harmoniza čního procesu 

Od vzniku ES patří daňová politika k nejvíce citlivým složkám vládní politiky, neboť 

ovlivňuje příjmy státních rozpočtů členských států, tvorbu cen a kupní sílu obyvatelstva. 

Daňová harmonizace je zakotvena ve Smlouvě o Evropských společenstvích z roku 1957 ve 

článku 93, který se týká pouze harmonizace nepřímého zdanění, protože harmonizace daně 

z přidané hodnoty a spotřebních daní má největší vliv na jednotný trh – jsou součástí 

prodejních cen veškerého zboží a služeb. Harmonizace přímých daní je nepřímo zakotvena ve 

článku 94.  

S postupným vývojem a prohlubováním ekonomické integrace Evropských 

společenství rostla potřeba daňové harmonizace nebo alespoň koordinace. Současně ovšem 

rostla obtížnost implementace daňových harmonizačních opatření. Snahy o celkovou 

harmonizaci daní se ukázaly jako utopie, proto přestala být harmonizace daní cílem Evropské 

komise a začala sloužit jako nástroj k dosažení fungujícího jednotného trhu. V současnosti je 

úkolem daňové harmonizace a koordinace volný pohyb lidí, kapitálu, zboží a služeb mezi 

členskými státy. Daňová politika má tři hlavní cíle: 

• stabilitu daňové kapacity členských zemí; 

• bezproblémové fungování jednotného trhu; 

• podpora růstu zaměstnanosti11. 

V roce 1997 přijala Evropská rada daňový balíček, který tvoří soubor opatření pro 

boj se škodlivou daňovou konkurencí a s opatřením pro podporu daňové koordinace v rámci 

ES. Dále se snaží snižovat nerovnosti ve zdanění, současně umožňuje členským státům 

provádět změny v daňových soustavách, které pomáhají zaměstnanosti.  

3.4 Harmonizace DPH 

V Evropě byly zavedeny dva systémy nepřímého zdanění. Francie uplatňovala 

systém daně z přidané hodnoty (tabulka č. 3.1), ostatní země kumulativní kaskádový systém 

                                                 
11 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 25.  
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daně z obratu (tabulka č. 3.2), tzn. daň uvalovaná na hrubou hodnotu produkce - daňové 

zatížení roste s délkou výrobního řetězce. Evropská komise musela zvolit systém pro 

harmonizaci nepřímého zdanění.  

Tabulka č. 3.1: Vliv systému daně z přidané hodnoty na velikost daně v Kč 

Subjekt 
Cena bez daně 

v Kč 
Daň 19 % v Kč Výpočet v Kč 

Odvedená daň 
v Kč 

Dřevařský 
podnik 

500 95  95 

Pila 1 000 190 190 – 95 = 95 
Výrobce parket 1 500 285 285 – 190 = 95 
Velkoobchod 2 000 380 380 – 285 = 95 
Maloobchod 2 500 475 475 – 380 = 95 
Pramen: Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 27.  
 
Tabulka č. 3.2: Vliv kumulativního kaskádového systému na velikost daně 

Subjekt 
Cena před zdaněním 

v Kč 
Daň 19 % v Kč Odvedená daň v Kč 

Dřevařský podnik 500 95 95 
Pila 1 000 190 190 
Výrobce parket 1 500 285 285 
Velkoobchod 2 000 380 380 
Maloobchod 2 500 475 475 
Pramen: Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 26.  

Charakteristické rysy kumulativního kaskádového systému daně z obratu jsou: 

• vyšší daňový výnos; 

• nižší daňové sazby, protože jsou uvalovány na hrubou hodnotu produkce; 

• problematické zdanění služeb; 

• menší administrativní náročnost.  

Charakteristické rysy systému DPH jsou: 

• daňová neutralita;  

• daňové sazby jsou vyšší, neboť jsou uvalovány jen na přidanou hodnotu;  

• bezproblémové zdaňování služeb;  

• administrativní náročnost. 
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Evropská komise rozhodla harmonizovat nepřímé daně a nahradit kumulativní 

kaskádový systém nepřímého zdanění systémem DPH. 

V souvislosti s harmonizačním procesem DPH byly přijaty následující směrnice, 

uvedu ty nejdůležitější: 

• první směrnice č. 67/227/EC přijata v roce 1967, která zavazovala 

členské země nahradit do 1. ledna 1970 stávající systémy daní z obratu 

jednotným systémem DPH. Tento termín byl splněn v Německu (v roce 

1968 a v Nizozemí (v roce 1969). V ostatních zemích byl odkládán 

navazujícími směrnicemi; 

• druhá směrnice č. 67/228/EEC přesně definovala předmět daně jako 

prodej zboží a poskytování služeb na území členského státu uskutečněné 

plátcem daně za platu a dovoz zboží, místo plnění, plátce daně, prodej 

zboží a poskytování služeb. Dále stanovuje režimy pro malé podniky a 

pro sektor zemědělství; 

• třetí směrnice č. 96/463/EEC prodlužovala povinnost implementace 

DPH pro Belgii až do konce roku 1972, ačkoliv přešla již v roce 1971; 

• čtvrtá směrnice č. 71/401/EEC a pátá č. 72/250/EEC prodlužovaly 

časový limit pro Itálii do konce roku 1973; 

• šestá směrnice č. 77/388/EEC je považována za nejdůležitější, neboť 

stanovuje pravidla pro určování základu daně, sazby daně, okruhy 

subjektů a další. Cílem bylo harmonizovat rozdílné daňové národní 

systémy; 

• směrnicí č. 92/77/EEC, s účinností od roku 1993, byla zavedena 

minimální hranice pro standardní sazbu 15 % a pro sníženou sazbu 5 %. 

Dále stanovila pro každou zemi pouze jednu standardní sazbu a nejvýše 

dvě snížené sazby.  

Harmonizaci základní sazby v roce 1993 respektovaly všechny země ES. Zvýšit ji 

muselo pouze Německo a Španělsko. Hranici minimální sazby daně a povinnost uplatňovat 

pouze dvě snížené sazby DPH některé členské státy nerespektovaly.   
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3.5 Německo 

Spolková republika Německo je federace s dvoukomorovým parlamentem, která se 

člení na 16 spolkových republik. V Německu začala platit od 1. ledna 2002 jednotná měna 

EURO. Tato spolková republika je zakládajícím členem Evropského společenství. Počet 

obyvatel Německa je 82,7 miliónů a rozloha 357 020,22 km2. Inflace činila v roce 2006 1,8 % 

a nezaměstnanost 8,4 %.  

3.5.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň se vztahuje na rezidenty zdaňující celosvětové příjmy a nerezidenty, kteří 

podléhají této dani pouze z příjmů dosažených v Německu.  

Mezi zdanitelné příjmy řadíme příjem ze zemědělství a lesnictví, příjem ze 

zaměstnání, příjem z podnikání, příjem z pronájmu, kapitálový příjem, příjem z licenčních 

poplatků a ostatní příjem. K nezdanitelným příjmům patří platby ze zdravotního pojištění, 

úrazového pojištění, penzijního pojištění, sociální příspěvky, stipendia. 

Základní nezdanitelná část základu daně je pro svobodnou osobu 7 664 EUR, pro 

sezdané páry 15 329 EUR. Za každé vyživované dítě 1 824 EUR a 1 080 EUR za péči o dítě.  

Sazba daně je progresivní od 15 do 42 % a navíc je k ní připočten solidární příplatek 

ve výši 5,5 %. Tento příplatek směřuje do rozvoje bývalé Německé demokratické republiky.  

Zdaňovacím obdobím, za které se podává daňové přiznání do 31. května 

následujícího roku, je kalendářní rok. Daně jsou v průběhu roku sráženy u zaměstnavatele 

nebo vybírány formou záloh, které jsou splatné vždy 10. a to měsíce března, června, září a 

prosince. 

3.5.2 Daň z příjmů právnických osob 

Mezi subjekty, které podléhají dani včetně solidárního příplatku, patří zejména 

kapitálové společnosti, pojišťovací spolky, družstva, nadace. Veškerý příjem společnosti je 

posuzován jako obchodní zdanitelný příjem, vůči kterému se mohou uplatňovat uznatelné 

výdaje spojené s podnikatelskou činností. Tímto je vytvořen základ daně, tj. celkový zisk 

společnosti.  
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Sazba daně činí 25 % a je zvýšena o 5,5 % solidární příplatek. Rozdělení zisku a 

dividendy jsou předmětem srážkové daně, která je ve výši 20 %. Daňové přiznání se podává 

do 31. května následujícího zdanitelného období, kterým je kalendářní rok.  

3.5.3 Sociální a zdravotní pojišt ění  

Pojistné jsou povinni odvádět zaměstnavatelé i zaměstnanci. Je tvořeno příspěvky na 

penzijní pojištění, které činí 9,75 %, pojištění v nezaměstnanosti ve výši 3,25 %, pojištění pro 

případ invalidity a stáří 0,85 % a zdravotní pojištění, které je různé, pro zaměstnavatele činí 

6,65 % a pro zaměstnance 7,55 %. Pojistné se odvádí z měsíčního platu.  

3.5.4 Majetkové dan ě 

Daň z nemovitostí se vypočítá z daňové hodnoty sazbou 0,35 %. U daně dědické a 

darovací je základem daně tržní hodnota. Sazby daně jsou stanoveny v závislosti na 

příbuzenském vztahu, pohybují se v rozmezí od 7 – 50 %.  

3.5.5 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je tvořena základní sazbou ve výši 16 % a sníženou sazbou       

7 %. Snížená sazba se uplatňuje u léků, novin, knih, vstupného do divadel, muzeí, koncertů a 

na základní potraviny a nápoje (v případě, že je jídlo a pití konzumováno na místě zdaňuje se 

základní sazbou daně). Podnikatelé jsou osvobozeni od daně, pokud jejich obrat nepřesáhl 

v předchozím roce 17 500 EUR. Daňové přiznání podávají plátci dle výše obratu, a to buď 

čtvrtletně, nebo měsíčně. Na stejném principu je vybírána daň, tedy měsíčně či čtvrtletně.  
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Graf č. 3.1:Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v Německu 
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3.6 Polsko 

Polsko je republika tvořena dvoukomorovým parlamentem a prezidentem, která se 

člení na 49 vojvodství. Vstup do EU proběhl v roce 2004. Rozloha Polska je 312 000 km2 

s počtem obyvatel 38,6 miliónů. Inflace činila v roce 2006 1,3 % a nezaměstnanost 13,8 %. 

3.6.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Dani podléhají rezidenti s neomezenou daňovou povinností a dále nerezidenti 

s omezenou daňovou povinností. Předmětem daně jsou příjmy patřící do jedné z těchto 

kategorií: 

• příjem ze závislých povolání, včetně zaměstnaneckého a důchodového příjmu; 

• příjem z nezávislých povolání; 

• příjem z podnikání; 

• příjem ve vybraných zemědělských sektorech; 

• příjem z nemovitého majetku (příjem z pronájmu); 

• příjem z investic a majetkových práv (investiční příjem); 

• příjem z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitého majetku; 
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• ostatní příjem12.  

Daň se vypočítá ze souhrnu daňových základů po odečtení uznatelných výdajů. 

Poplatníci si mohou od daňového základu odečíst úroky z hypotečního úvěru, dary na 

vymezené účely, náklady na internetové připojení. Daňové přiznání se podává za předchozí 

kalendářní rok do 30. dubna. Daň se platí předem pomocí záloh a je vyrovnána na konci 

zdaňovacího období. Daňové sazby jsou klouzavě progresivní, hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 
Tabulka č. 3.3: Sazby daně z příjmů fyzických osob 
Zdanitelný příjem (PLN) Daň (PLN) 
Do 37 024 19 % mínus 530,08 
37 024 – 74 048 6 504,48 + 30 % z částky přesahující 37 024 
Nad 74 048 17 611,68 + 40 % z částky přesahující 74 048 
Pramen: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 199.  

3.6.2 Daň z příjmů právnických osob 

Dani ze zisku podléhají akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, státní 

podniky, družstva, evropská společnost, evropská družstevní společnost. Osvobozeny od daně 

je investiční a penzijní fond. Sazba daně ze zisku a srážková daň je ve výši 19 %. 

Zdanitelným obdobím je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Daňové přiznání se 

podává do konce třetího měsíce následujícího roku.  

3.6.3 Sociální a zdravotní pojišt ění 

Vyměřovacím základem pro odvod příspěvků sociálního pojištění je hrubý příjem 

zaměstnance. Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění státu 9,76 % z hrubé mzdy 

zaměstnance, stejnou sazbu odvádí i zaměstnanec13. Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí na 

zdravotním pojištění 8,5 % z hrubé mzdy zaměstnance.  

3.6.4 Majetkové dan ě 

Daň dědická a darovací vychází z tržní hodnoty majetku. Sazby daně jsou klouzavě 

progresivní a závisí na příbuzenském vztahu a na hodnotě majetku.   

                                                 
12 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 198.  
13 http://www.finexpert.cz/Zajimavosti/Dane-a-ekonomika-u-nasich-sousedu/sc-35-sr-1-a-18244/default.aspx 
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3.6.5 Daň z přidané hodnoty 

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 22 % a snížená ve výši 7 %, ta se uplatňuje 

na zdravotnické potřeby, noviny, časopisy, stavební materiál, přepravu osob, a jiné. V zemi je 

také super snížená sazba ve výši 3 %, která je uvalena na zemědělské produkty. Limit pro 

registraci je 10 000 EUR. Plátci podávají daňové přiznání dle výše obratu buď měsíčně, nebo 

čtvrtletně.  

3.7 Slovensko 

Slovenská republika je státem s jednokomorovým parlamentem a prezidentem, člení 

se na 8 krajů. Počet obyvatel je 5,4 miliónů a rozloha činí 48 900 km2. Inflace byla v roce 

2006 ve výši 4,3 % a nezaměstnanost 13,4 %. Slovensko vstoupilo do Evropské unie v roce 

2004.    

3.7.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Mezi předměty daně z příjmů fyzických osob řadíme příjmy ze závislé činnosti, 

příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu, příjmy z kapitálového 

majetku a ostatní příjmy. Mezi tyto příjmy nezahrnujeme příjmy z dědictví, darování, úvěry, 

aj. 

Základ daně se zjistí jako součet dílčích základů daně podle jednotlivých druhů 

příjmů14. Může se snížit, mimo příjmů ze závislé činnosti, o daňovou ztrátu. Výdaj na sociální 

pojištění je daňově uznatelný. Takto vytvořený základ daně lze snížit o nezdanitelné částky. 

Mezi ně patří: 

• částka 19,2 násobku životního minima platného k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období ročně na poplatníka; 

• částka 19,2 násobku životního minima platného k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období ročně na manželku15; 

• částka příspěvků zaplacených na doplňkové důchodové spoření a dalších 

účelových spoření. 

                                                 
14 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 222.  
15NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 159.  
 



 

29 
 

Pokud měl poplatník ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy ze závislé činnosti 

alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy nebo zdanitelných příjmů z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu také alespoň ve výši šestinásobku minimální 

mzdy a vykázal dílčí daňový základ z těchto příjmů, může uplatnit daňový bonus v částce 

6 480 SKK ročně na každé vyživované dítě.  

Na Slovensku je zavedena jednotná sazba daně, která činí 19 %. Daňové přiznání a 

vyrovnání daňové povinnosti se provádí do 31. března následujícího zdaňovacího období. 

Zaměstnavatel sráží zaměstnanci každý měsíc zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Placení ostatních záloh závisí na výši poslední daňové povinnosti, jestliže je nižší než    

50 000 SKK, zálohy poplatník neplatí.  

3.7.2 Daň z příjmů právnických osob 

Předmětem daně jsou příjmy zejména akciových společností, společností s ručením 

omezeným a družstev. Od daně jsou osvobozeny příjmy profesních komor, občanských 

sdružení, politických stran, aj. Základ daně je výsledek hospodaření, který se dále upravuje.  

Sazba daně činí 19 %. Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce po 

skončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní nebo hospodářský rok. 

3.7.3 Sociální a zdravotní pojišt ění 

Platby sociálního pojištění jsou povinné pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. 

Vyměřovacím základem pro výpočet tohoto pojistného je hrubá mzda16. Sociální pojištění je 

rozděleno na sedm druhů pojistného to je nemocenské, starobní, invalidní, úrazové, garanční, 

v nezaměstnanosti a rezervní fond solidarity. Toto rozdělení poskytuje poplatníkům lepší 

přehled, je však administrativně náročné. Sazby sociálního pojištění zaměstnance jsou 

dohromady 7 % a celkové sazby sociální pojištění zaměstnavatele za zaměstnance jsou        

21,75 %. Na zdravotní pojištění odvádí zaměstnanec 4 % a zaměstnavatel za zaměstnance    

10 %.   

3.7.4 Majetkové dan ě 

Daň dědická a daň darovací se nevybírá. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků, 

ze staveb, z bytů a nebytových prostor.  

                                                 
16 http://www.finance.cz/zpravy/finance/54347 
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3.7.5 Daň z přidané hodnoty 

Sazba daně činí 19 %. Ekonomické subjekty se musí zaregistrovat za plátce daně, 

jestliže dosáhnou obratu 1 500 000 SKK za dvanáct po sobě následujících kalendářních 

měsíců. Zdanitelným obdobím je kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Plátce má povinnost podat 

daňové přiznání a zaplatit daň do 25 dní po skončení zdaňovacího období. 

Graf č. 3.2: Vývoj sazeb DPH na Slovensku 
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3.8 Srovnání vybraných zemí Evropské unie s ČR 

Pro srovnání jsem si vybrala tři sousední země a to Slovensko, Polsko a Německo. 

Provedla jsem analýzu daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob, odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění, majetkových daní a daní z přidané hodnoty.  

Daň z příjmů fyzických osob se v Polsku i Německu počítá progresivním způsobem. 

Na Slovensku je zavedena od roku 2004 jednotná sazba daně 19 % a v České republice je 

jednotná daň zavedena od 1. ledna 2008, sazba činí 15 %.  
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Graf č. 3.3: Srovnání daně z příjmů fyzických osob k 1. lednu 2008 
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Daň z příjmů právnických osob se postupně snižuje. Tím se zlepšuje podnikatelské 

prostředí, které by mělo přilákat více investorů.  

Graf č. 3.4: Srovnání daně z příjmů právnických osob k 1. lednu 2008 
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Daň z přidané hodnoty se rozlišuje na základní a sníženou sazbu. Na Slovensku je 

daň jednotná ve výši 19 %, což je podle mého pro obyvatele Slovenska nevýhodné. V Polsku 

je navíc zavedena super snížená sazba daně na určité komodity. Základní sazba je nejvyšší 

v Polsku. Snížená sazba je v České republice po reformách nejvyšší, vzrostla z 5 na 9 %.  
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Graf č. 3.5: Srovnání daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2008 
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Daňové reformy zjednodušující daňové systémy mohou zvýšit výnosy států, neboť 

rozšíří daňovou základnu. V zemích, kde je placení daní administrativně nenáročné, investuje 

více nových společností. V žebříčku zemí s nejvýhodnějším daňovým systémem obsadilo 

Německo 67. místo, Polsko 125. místo a Slovensko 122. místo. Česká republika obsadila 113. 

místo. A to kvůli administrativní náročnosti, neboť společnosti potřebují 930 hodin na splnění 

daňových povinností, což je nejvíce ze všech zemí EU. Celkové daňové zatížení je téměř     

50 %, nejvíce tvoří odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. První místo obsadily 

Maledivy a poslední Bělorusko.  

3.9 Daňová reforma v České republice 

Nová vláda představila na jaře 2007 svoji vizi daňové reformy, která začala platit    

1. ledna 2008. Hlavním cílem je zastavit růst vládního dluhu a snížení státního deficitu, které 

by mělo činit v roce 2010 2,3 %. Dalšími cíly je omezení administrativní zátěže 

zjednodušením daňového systému, důchodová reforma a reforma ve zdravotnictví, podpora 

rodin s dětmi, sociálně citlivý přístup k ekonomicky neaktivním lidem (důchodci, studenti, 

zdravotně postižení), dodržování závazků vůči Evropské unii, maximální využití prostředků 

z fondů Evropské unie. Na tuto reformu doplatí hlavně typy lidí, kteří zneužívají sociální 

dávky a nemají žádnou motivací k práci při současném sociálním systému. V následujícím 

textu uvedu některé důležité změny týkající se této reformy. 



 

33 
 

3.9.1 Daň z příjmů právnických osob 

U této daně dochází k jejímu postupnému snížení, to by mělo znamenat příliv 

investic ze zahraničí. Sazby daně jsou následující: 

• pro rok 2008 sazba 21 %; 

• pro rok 2009 sazba 20 %; 

• pro rok 2010 je to sazba 19 %. 

3.9.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Zavedením jednotné sazby daně vláda podporuje podnikání, motivuje firmy s dobře 

placenými zaměstnanci a omezuje vznik daňových úniků. Tato sazba činí 15 %. Pro rok 2009 

by měla činit 12,5 %. Tato daň však bude v reálu vyšší, protože se bude počítat ze 

superhrubé mzdy. To je hrubá mzda navýšená o částku sociálního a zdravotního pojištění, 

které hradí z této mzdy zaměstnavatel. Původní mzda se tedy zvýší o 35 %. Od daně se 

odečtou slevy na dani. Změna těchto slev je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 3.4: Částky slev na dani z příjmů fyzických osob 
Druh slevy 2007 2008 
Základní sleva na poplatníka* 7 200 24 840 
Sleva na manžela/lku s vlastními příjmy do 38 040 Kč 4 200 24 840 
Sleva na částečnou invaliditu 1 520 2 520 
Sleva na plnou invaliditu 3 000 5 040 
Sleva na držitele průkazky ZTP/P 9 600 16 140 
Sleva na studenta 2 400 4 020 
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ročně 6 000 10 680 
Roční daňový bonus na vyživované dítě  30 000 52 200 
* tuto slevu může uplatnit starobní důchodce i daňový nerezident (splní-li podmínku 90 % 
„českých příjmů“.  

Sjednocením sazby daně na 15 % přineslo podle vlády rodinám vyšší slevy na dani 

než společné zdanění manželů, které bylo zrušeno.  

3.9.3 Sociální a zdravotní pojišt ění 

U podnikatelů i zaměstnanců došlo ke zvýšení maximálního ročního vyměřovacího 

základu pro sociální a zdravotní pojištění a to z částky 486 000 Kč na 1 034 880 Kč. Tento 

základ se stanoví jako 48 násobek průměrné mzdy, která činí pro rok 2008 21 560 Kč. U 

podnikatelů činí minimální vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění 10 870 Kč.  
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Výdaje na sociální a zdravotní pojištění podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci, 

účetnictví či uplatňují výdaje procentem z příjmů, jsou daňově neuznatelné. Platba sociálního 

a zdravotního pojištění z mezd zaměstnanců zůstává daňovým výdajem.  

3.9.4 Daň z přidané hodnoty 

Sazba DPH se zvýšila z 5 na 9 %. Sblížení základní a snížené sazby snižuje motivaci 

k daňovým únikům. 

U bytových domů, rodinných domů a bytů se uplatňuje snížená sazba daně jen u 

stavebních a montážních prací, které souvisí s opravami a se změnou dokončených staveb. U 

výstavby se uplatňuje základní sazba daně. Jde-li však o výstavbu staveb pro sociální bydlení, 

uplatňuje se snížená sazba daně. Mezi tyto stavby zahrnujeme byty, rodinné domy, bytové 

domy pro sociální bydlení a jiné ubytovací zařízení. 

3.9.5 Daňové výhody pro d ůchodce 

Ekonomicky aktivním důchodcům se přiznala sleva ve výši 24 840 Kč, to znamená 

nezdaňování důchodů do výše 364 000 Kč, v roce 2007 to byla částka 198 000 Kč. Tyto 

výhody se dotknou velkého počtu poživatelů starobního důchodu.  

3.9.6 Zrušení minimálního základu dan ě 

S reformou došlo ke zrušení minimálního základu daně. To vede ke zjednodušení 

podnikatelského prostředí, snížení daňového zatížení drobných podnikatelů a podpoře oborů a 

regionů, kde je podprůměrná ziskovost17.  

3.9.7 Zdanění majetku 

Došlo k osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí. Další osvobození 

je od daně dědické a darovací, a to u I. a II. skupiny (příbuzní v řadě přímé a manžel a 

příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, apod.).  

3.9.8 Ekologická da ň 

České republice vznikla povinnost zavést systém spotřebních daní odpovídající 

požadavkům příslušných evropských směrnic vstupem do EU. Nemá tedy s daňovou 

reformou, kromě jejího načasování, nic společného. Tato ekologická daň je tvořena daní 

                                                 
17 http://www.finexpert.cz/Rubriky/Velka-danova-socialni-revoluce/Reforma-danoveho-systemu/sc-17-sr-1-a-
18839-ch-8331/default.aspx 
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z elektřiny, plynu a tuhých paliv. Zvýhodněná je energie, která je získávána z obnovitelných 

zdrojů, tzn., že může být osvobozena elektřina získávána ze sluneční, větrné energie nebo 

z biomasy. 

Na ekologická paliva, přispívající k ochraně životního prostředí, je uplatňována 

snížená sazba daně. Toto je motivace pro občany k ekologicky zodpovědnému chování. Tímto 

může dojít ke snížení nákladů na vytápění, zejména na venkově. 

3.9.9 Ostatní 

Mezi další důležité změny, které daňová reforma přinesla, patří: 

• zrušení registračních pokladen, ty měly být povinně využívány podnikateli 

od 1. ledna 2008; 

• povinné vedení účetnictví u fyzických osob, které nejsou zapsány 

v obchodním rejstříku, od limitu obratu 25 miliónů Kč.   

3.10 Druhé kolo reforem 

Vláda se chystá představit novou daňovou reformu ve formě tří daňových zákonů, 

které by měly začít platit v roce 2010. Půjde o nový zákon o dani z příjmů, zákon slučující 

finanční úřady s celními a sociální správou a daňový řád.  

Nový zákon o dani z příjmů se má oproti stávajícímu podstatně zjednodušit. Jedna 

z největších změn se týká uznatelných nákladů pro firmy. Místo dnešního obsáhlého výčtu 

v textu, by nová reforma uváděla, že si lze z daní odečíst jen náklady směřující k dosažení 

zisku, které jsou v souladu s dobrými mravy. To by však mohlo vést k nekonečným diskusím 

firem s finančními úřady. Uvažuje se i o větším zdanění některých majetkových přesunů.  

O zákoně slučující finanční úřady s celními a sociální správou se vede velká debata 

již několik let. Tento zákon je velice výhodný pro podnikatele, ti by kvůli daním, clu i 

sociálnímu pojištění chodili jen na jedno místo. Došlo by však k propouštění mnoha úředníků.  

Nový daňový řád je v podstatě nový zákon o správě daní a poplatků určující postup 

úředníků při výběru daní.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce přinesla informace o základech daňových systémů České 

republiky a vybraných zemích Evropské unie, našich sousedů Německa, Polska a Slovenska. 

Uvedla rozdíly mezi daňovým systémem České republiky a našimi sousedy. Identifikovala 

cesty a průběh harmonizace daní a daňových systémů. Myslím, že cíl této bakalářské práce 

byl splněn.  

Evropská unie se snaží pomocí harmonizace slaďovat daňové systémy v jednotlivých 

členských zemích na základě společných pravidel a to pomocí implementace směrnic, 

nařízení a jiných legislativních nástrojů.  

Harmonizace daňových systémů znamená zásah do fiskální politiky jednotlivých 

států. Z tohoto důvodu se harmonizaci většina zemí brání. Země s vysokými daněmi, jako 

jsou Francie a Německo, harmonizaci podporují. Na rozdíl od Velké Británie, která 

harmonizaci ostře kritizuje. Proto rozdíly mezi daňovými systémy jednotlivých členských 

zemí nadále přetrvávají. K harmonizaci daňových základů či sazeb u přímých daní nedošlo.   

Harmonizace nepřímých daní velice úzce souvisí s fungováním jednotného vnitřního 

trhu. Proto jsou v této oblasti státy ochotny přizpůsobovat navzájem rozdílné systémy 

nepřímého zdanění a daňové sazby. Toto vede k odstranění bariér obchodu a je předpokladem 

k volnému pohybu zboží a služeb mezi jednotlivými členskými státy.  

Ve třetí části bakalářské práce jsem analyzovala daňové systémy Německa, 

Slovenska a Polska. Srovnávala jsem je s daňovou soustavou České republiky. 

Daňový systém Slovenska v roce 2004 prošel reformou, která zavedla rovnou sazbu 

daně ve výši 19 %. Tímto se stalo zemí s jedním z nejnižších daňových zatížení v Evropské 

unii. Polsko a Německo jsou stále země s vysokým daňovým zatížením. V České republice 

platí od 1. ledna 2008 daňová reforma, která zavedla rovnou daň z příjmů fyzických osob ve 

výši 15 % a měla by nadále klesat. Podobně je na tom daň z příjmů právnických osob, která 

pro rok 2008 činí 21 % a příští rok by se měla snižovat. Daňová reforma přinesla zvýhodnění 

hlavně rodinám s dětmi a osobám s vysokými příjmy. Druhé kolo reforem plánuje vláda pro 

rok 2010. Příznivé výsledky reformy by mohly znamenat brzké přijetí EURA.
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

aj. – a jiné  

akt. – aktualizované  

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

EURO – měna Evropské unie 

Kč – korun českých 

např. – například 

PLN – polský zlotý 

Pozn. – poznámka  

Sb. – sbírky  

SKK – korun slovenských 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvané 

vyd. – vydání  

ZTP/P – zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce 
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Příloha č. 1: Daňová soustava České republiky 

 

Daně přímé Daně nepřímé 
Daň z příjmů • fyzických osob 

• právnických osob 
Všeobecná daň • daň z přidané 

hodnoty 
Spotřební daně • z lihu 

• z tabákových 
výrobků 

• z piva 
• z vína 
• z minerálních paliv 

Majetkové daně • daň z nemovitostí  
• daň silniční 
• daň dědická 
• daň darovací 
• daň z převodu 

nemovitostí 
Ekologické daně • daň ze zemního 

plynu a dalších 
plynů 

• daň z pevných paliv 
• daň z elektřiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Příloha č. 2: Výhodnost daňového systému v zemích EU 
               (pořadí v žebříčku zahrnujícím 178 států) 

 

Země Počet plateb 
Čas na splnění 

daňových 
povinností 

Celkové daňové 
zatížení 

Výhodnost 
daňového 
systému 

Irsko 15 9 23 6 
Velká Británie 10 22 52 12 
Dánsko 15 37 40 13 
Norsko 3 16 86 16 
Lucembursko 58 4 47 17 
Lotyšsko 7 78 37 20 
Estonsko 21 15 118 31 
Nizozemsko 15 60 88 36 
Švédsko 2 30 141 42 
Slovinsko 58 92 73 63 
Belgie 24 49 154 65 
Portugalsko 10 123 94 66 
Německo 39 65 124 67 
Litva 68 54 112 71 
Rakousko 58 57 142 80 
Francie 65 36 157 82 
Finsko 51 98 109 83 
Řecko 54 93 114 86 
Bulharsko 42 160 59 88 
Španělsko 10 116 149 93 
Česko 27 168 115 113 
Itálie 35 134 164 122 
Slovensko 83 129 121 122 
Polsko 122 146 67 125 
Maďarsko 68 126 143 127 
Rumunsko 175 70 107 134 
Pramen: http://www.pwc.com/cz/cze/about/press-rm/2007/pressrm28_07_cz.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumé 

Bakalářská práce s názvem Harmonizace daňových systémů ve vybraných zemích 

Evropské unie přinesla informace o daňových systémech České republiky, Německa, Polska a 

Slovenska. Ukázala průběh harmonizace v Evropské unii, která se týká hlavně nepřímých 

daní. Harmonizace přímých daní znamená příliš velký zásah do fiskální politiky zemí 

Evropské unie. Při srovnání jednotlivých zemí jsem došla k závěru, že největší daňové 

zatížení je v Německu a nejnižší na Slovensku.  

Na závěr uvádím změny týkající se daňové reformy, která zavedla rovnou daň 

z příjmů fyzických osob, snížení daně z příjmů právnických osob, zvýšení daně z přidané 

hodnoty a další. 

 

 

Harmonisation of the System of taxes within European Union has highlighted the tax 

system of the Czech republic, Germany, Poland and Slovakia. It has shown a harmonisation 

process mainly on the excise duties in the European Union. A harmonisation of direct taxes 

involves the extensive intervention to the fiscal policy of all countries in EU. On the basis of 

the comparison of particular countries I have deduced that the highest tax burden is in 

Germany and the lowest is in Slovakia.  

 

In  conclusion I have suggested some changes which relate to tax reform. The reform 

has initiated for instance an equal income tax, a decrease in corporation tax and an increase in 

value added tax.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


