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Úvod 

Daně a daňová problematika patří bezprostředně k ekonomice skoro každého státu. Správně 

nastavený daňový systém může příznivě zefektivnit celkový ekonomický růst a blahobyt státu. 

V posledních letech probíhají transformace a úpravy daňových systému po celém světě. Dochází 

především k harmonizaci a vzájemné koordinaci daňových systémů v rámci Evropské unie. 

Současným trendem je taktéž přesunování daňového břemene z daní přímých na daně nepřímé.  

Česká republika v posledních letech i za příznivé celosvětové ekonomické konjunktury 

hospodařila s deficitním státním rozpočtem, což vedlo k nárůstu vládního dluhu. Proto vláda stanovila 

za cíl právě tuto dluhovou problematiku eliminovat, prostřednictvím Zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů č. 261/2007 Sb., jež vešel v platnost 1. ledna roku 2008. Tento zákon restrukturalizuje, 

především celkový daňový systém České republiky. Radikálně pozměňuje daň z příjmu fyzických 

osob, kdy dochází k odstranění progresivní stupnice daňových sazeb a zavádí jednotnou sazbu daně. 

Dále nově zavádí jako základ daně z příjmů fyzických osob superhrubou mzdu a mnoho dalších jiných 

změn.   

Stav veřejných financí je dlouholetým problém, a zda v důsledku zavedení reforem dojde 

k jeho zlepšení je složitou otázkou. Přinesené změny mají své zastánce i kritiky především 

z opozičních řad, jež taktéž navrhují svá reformní řešení.  

Smyslem této práce je posoudit stávající změny, návrhy alternativních stran, vymezit její 

přínosy a negativa, v závěru nabídnout vlastní alternativu daňového systému.  

     Celková reforma veřejných financí je obsahově velmi široká, proto se především zaměřím 

na formulaci a analýzu daní z příjmu a daně z přidané hodnoty, jež představují největší podíl daňových 

příjmu státního rozpočtu. Posouzení výsledného efektu reformních změn není prozatímně zcela možné 

(aktuální výsledky nejsou známy), proto budu ve většině případů vycházet z predikcí. Cílem této práce 

je tedy posoudit stávající reformní kroky, a navrhnout vlastní legislativní úpravu, jež by měla vést ke 

splnění cíle a to stabilizaci veřejných financí v dlouhodobém horizontu.     
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1 Základní aspekty daňové teorie 

V této kapitole jsem se zaměřila na teorii. V první části se zabývám postavením a úlohou daní 

v ekonomickém prostoru, poté na charakteristiku jednotlivých daní a jejich třídění. V posledních 

částech se zaobírám původem daní, jež byly ovlivňovány aspekty své doby a ekonomickým vývojem. 

Jednotlivé fáze dělím do tří částí. Dále se zaměřuji na historický vývoj daňové teorie a osobnosti, které 

jej ovlivnily. 

 

1.1 Úloha daní v ekonomice 

Daně v ekonomice hrají velkou úlohu, zejména z pohledu veřejných financí. Ve své podstatě 

žádný stát nemůže fungovat bez finančních prostředků, a je li tedy v pravém slova smyslu subjekt, 

jehož účelem není podnikání, potřebuje získat finanční prostředky pro realizaci svých výdajů a dalších 

aktivit, a to prostřednictvím daní.   

1.1.1 Funkce daní 

Daně plní v ekonomickém prostoru celou řadu funkcí. Z hlavních ekonomických funkcí 

veřejného sektoru vyplývá také úloha zdanění. Jsou to: 

Funkce alokační – užívá se v případě, kdy trh projevuje neefektivnost v alokaci zdrojů, 

například v nedokonalé konkurenci či při existenci externalit. Tržní selhání jsou prakticky způsobená 

existencí veřejných statků. Daně tyto nedostatky korigují a umisťují je tam, kde jim to tržní alokace 

neumožnila. 

Funkce redistribuční – pomocí této funkce mají být zmírněny rozdíly v důchodech,  

a to přesunem částí důchodů směrem od bohatších jedinců k chudším, protože veřejnost nepovažuje 

rozdělení důchodu ovlivněné fungováním trhu za spravedlivé.      

Funkce stabilizační – tato funkce je součástí hospodářské politiky státu. Zmírňuje cyklické 

výkyvy v ekonomice, pro dostatečné zajištění zaměstnanosti a cenové stability. Její využití je závislé 

na konkrétní ekonomické politice státu [4 str. 12] 

1.1.2 Státní zásahy a fiskální politika 

Příčina, proč stát zasahuje do hospodářských procesů, je jednoduchá, stát v podstatě není 

schopen vykonávat všechny ekonomické funkce, a trh tedy v určitých případech selhává. Z hlavních 

důvodů, proč stát do ekonomiky zasahuje, je existence externalit, veřejných statků, potřeba 

přerozdělovacích procesů, které by měli zmírnit sociální rozdíly. Stát tedy redukuje nedostatky tržního 
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mechanismu. V případě veřejných statků stát zasahuje, aby mohl pomoci větší efektivnosti alokace 

zdrojů. Veřejný statek se vyznačuje svou nedělitelností a nevyléčitelností ze spotřeby. Externalita je 

chápana jako výsledek ekonomické aktivit, který vznikl neúmyslně a jeho výsledek si ekonomický 

subjekt nemůže přisvojit, v případě pozitivní externality, a ani náklady vzniklé negativní externalitou 

nemohou být připsány subjektu, který je vytvořil.   

Fiskální politika je hospodářskou politikou, jež se snaží, dosáhnou především 

makroekonomických cílu (nízká míra nezaměstnanosti, ekonomický růst…) a ovlivnit vývoj 

ekonomiky a to mimo jiné prostřednictvím daňové politiky, ovlivňováním agregátní poprávky a 

nabídky. V případě fiskální expanze můžeme hovořit o snížení daní, a jedná li se o fiskální restrikci, 

můžeme uvažovat o zvýšení daní. Snížení daní ovlivňuje agregátní poptávku a způsobuje dva efekty, 

kdy v prvním spotřebitelé část svého důchodu utratí a druhou část promění v úspory, nebo dodatečné 

příjmy vyvolány snížením daní, které se promění na investiční či spotřební výdaje mají multiplikační 

efekt. Veřejné finance, získané pomocí daní, by měli být použity tam, kde je nemůže zajistit soukromý 

sektor.  

Daňová sazba může do určité míry vést k zvětšování mezního užitku subjektů, avšak jen do té 

míry, kdy vládní zásahy vytěsní soukromý sektor. Daně mají důležitou úlohu ve veřejných financích. 

Tvoří přibližně 90% příjmů státního rozpočtu.  

1.1.3 Nástroje daňové politiky 

Daně stimulují především agregátní poptávku a prostřednictvím výše zmíněné fiskální politiky 

se snaží ovlivnit makroekonomické agregáty (inflace a nezaměstnanost). Pokles agregátní poptávky 

způsobuje vysoká míra zdanění a to má za následek pokles disponibilního důchodu obyvatelstva či 

snížení poměru zahraničních investic. V opačném případě se disponibilní důchod zvyšuje a tím i 

spotřeba a zvyšuje se taktéž příliv zahraničních investic.    

Pro dosahování makroekonomických cílů využívá daňová politika, prostřednictvím fiskální 

politiky, jež je její součástí, dvou nástrojů a to: 

a) Vestavěných stabilizátorů – jež mají automatické působení po jejich zavedení. Dobrým 

příkladem je progresivní daň z příjmů. V době konjunktury se poplatnicí při zvýšení příjmů 

dostanou do pásma vyšších daňových sazeb, tím pádem dochází k růstu příjmů veřejných 

rozpočtů. Roste výše zdanění osobního důchodu tím pádem tempo růstu spotřební poptávky 

je mírnější, oproti národního důchodu. V období recese je efekt opačný, dochází k poklesu 

osobních důchodů, tedy k přesunu poplatníku do nižších daňových pásem a nedochází k 

výraznému poklesu spotřební poptávky a národního důchodu. Vestavěným stabilizátorem je 

také sociální pojištění a transferové platby, které vyrovnávají hospodářské cykly. 
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b) Diskreční opatření – jedná se o záměrné zásahy vlády, které nejsou závislé na 

hospodářských cyklech. Jsou to buď změny v daňových sazbách, nebo zavádění nových 

daní, které slouží ke kontrakci či stimulaci ekonomiky. Bohužel mají informační a 

realizační nedostatky. Jedná se o zpoždění, které vznikne v prodlení mezi změnami a jejich 

rozpoznání či mezi rozpoznáním změn a uzákoněním. 

1.1.4 Daňové neefektivnost 

Daně jsou, nepřímým nástrojem hospodářské politiky a zajišťuj transfery peněžních prostředku 

do veřejných financí. Při transferech vznikají určité náklady, které můžou způsobovat neefektivnost 

ekonomiky. Jedná se o:   

a) Administrativní náklady  – zde patří zejména náklady spojené s administrativou a to 

přímé, které souvisí s vedením a správou daňové agendy, s náklady státní správy na 

daňovou evidenci a výběr daní čili všechny veřejné náklady na daně. Dalším typem jsou 

administrativní náklady nepřímé, které nese soukromý sektor. Jedná se o náklady spojené 

s časem a penězi vynaloženými soukromími osobami na informace o daních, na jejich 

agendu či peníze vynaložené pro daňové poradce.  

b) Nadměrné daňové břemeno – další náklady vyvolané existencí daní označujeme, jako 

nadměrné daňové břemeno neboli ztráta mrtvé váhy. Takměř každá daň způsobuje 

zkreslení cen tzv. distorze v cenách, můžeme tedy říci, že změna daňových sazeb povede 

k změně chování lidí. Zejména daně v určitých případech vyvolají substituční efekt, nahradí 

určitou věc substitutem nebo v případě zdanění mezd můžou méně pracovat a nahrazovat 

práci volným časem. Změnou chovaní se tedy můžeme daní vyhnout, ale nákladům daně 

ne. Chápeme jej tedy jako, „Nadměrné daňové břemeno znamená další náklad spojený 

s daňovým systémem, způsobuje neefektivnost. Naproti tomu daň skutečně zaplacená 

neklade na společnost další náklad, jedná se jen o transfer od sektoru soukromého 

k veřejnému.“ [3 str. 39]. Velikost daňového břemene závisí na elasticitě nabídky a 

poptávky. Z teorie vyplývá, že čím je elasticita větší tím je větší i daňové břemeno. 

Produkty nezbytného charakteru, jako jsou léky, základní potraviny, voda mají nízkou 

elasticitu, nedají se většinou nahradit a budou mít tedy náklady mrtvé váhy nízké. U 

produktů s vysokou elasticitou tomu bude naopak.  

Následující Graf 1.1 znázorňuje změnu agregátní nabídky při zvýšení daňové sazby, cena 

vzrostla z P1 na P2 a to vedlo k poklesu množství zboží na Q2, část daňového výnosu je ztracena, tato 

ztráta je na grafu vyznačena červeně a jedná se o nadměrné daňové břemeno. 
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Graf 1.1 Změna agregátní nabídky při zvýšení daňové sazby 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KUBÁTOVÁ, Kv ěta, VÍTEK, Leoš. Daňová politika teorie a  praxe. [s.l.] : [s.n.], 1997. s. 40. 

1.1.5 Daňová distorze  

Jak už jsem se výše zmínila, skoro všechny daně mají distorzní účinky, kdy si pod slovem 

distorze představíme změnu chování ekonomických subjektů. 

 Zdaňování příjmů vede v určité míře ke změně ochoty pracovat, maximalizace užitku nastává 

v bodě, kdy mezní jednotka práce má stejný užitek, jako jednotka volného času, hovoříme li o 

zdaňování mezd. Při vysokém zdanění, klesá reálna mzda, ochota pracovat se snížila a jedinci radši 

svůj potenciál vkládají do volného času, zde nastává substituční efekt. Po zdanění nastává také 

důchodový efekt a to v důsledku poklesu reálných příjmu a tím také omezení spotřeby. Někteří 

teoretikové se domnívají, že nabídková křivka je zpětně zahnutá a tedy změna čisté mzdy vede 

k stimulaci práce.  

V případě zdaňování zisků firem či příjmů ze závislé činnosti odváděnými prostřednictvím 

daňového přiznání, můžeme uvažovat dvojí distorzí. V prvním případě taktéž zvýšení daňové sazby 

povede k snížení ochoty pracovat či vynakládat podnikatelskou aktivitu a v druhém případě může daň 

stimulovat jedince k nežádoucím aktivitám, jako jsou braní úplatků, melouchy či nepravdivě podané 

daňové přiznání.  
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U daní, které ovlivňují ceny zboží a služeb působí, jako u všech daní, důchodový i substituční 

efekt. Vysoké zdanění takového výrobku povede ke snížení poptávky a nahrazení za substitut. To vše 

však záleží na elasticitě poptávky po výrobku. Komodity s nízkou nebo nulovou elasticitou nebudou 

daní tolik ovlivněny a substituční efekt zde bude malý, zato důchodový efekt se prohloubí.   

Optimální daňová politika by se měla snažit minimalizovat distorzní vlivy.  

 

1.2 Klasifikace daní 

Počet kriterií, podle kterých daně třídíme, může být z hlediska ekonomických a legislativních 

systémů v jednotlivých států neomezený, vyložíme si tedy jen ty nejpraktičtější. Rozdělovat daně lze 

podle různých kriterií.  

1.2.1 Klasifikace daní podle vazby na důchod subjektů 

Toto dělení je bezpochyby jedno z nejstarších a objevuje si již v dobách feudalismu. Člení je do 

dvou skupin, a to: 

a) Přímé – Přímo ovlivňují důchod poplatníka a vyměřují se na základě jeho důchodu či 

majetku. Daňové břemeno nelze převést na jiný ekonomický subjekt. Jedinec ji vypočítává 

a odvádí sám, nebo zná alespoň její výši. Poplatník je zároveň i plátcem.  

b) Nepřímé – Daňové břemeno je přeneseno na jiný ekonomický subjekt a neovlivňuje přímo 

důchod daného subjektu. Daň je obsažena v ceně zboží, služeb, převodu či pronájmu. 

Zdanění nastává v momentu nákupu zboží či spotřebě služby, daň není tedy určena 

konkrétnímu spotřebiteli. Vyměřuje se ve stejné výši bez ohledu na majetkovou či 

důchodovou situaci jedince. 

1.2.2 Klasifikace daní podle plátce daně  

Toto členění vymezuje subjekt, který je nucen daň platit, tedy poplatníka daně. Může to být: 

a) Jednotlivec – poplatníkem je fyzická osoba charakterizovaná jménem, trvalým bydlištěm či 

jiným charakteristickým znakem. V některých případech se více poplatníků (fyzické osoby) 

mohou sloučit v jednoho, jedná-li se například o domácnost či manžele, záleží však na 

legislativě daného státu.       

b) Firma, korporace – v tomto případě je poplatníkem právnická osoba, za kterou se pokládá 

uměle vytvořený subjekt s určitou právní formou, vzniklý na základě zapsání příslušného, 

zákonem určeného rejstříku, pro veřejnost vystupujícího jako organizace s určitým cílem.  
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1.2.3 Klasifikace daní podle vazby na předmět 

Stanovuje předmět daně, na který se daná daň váže a definuje příčiny jejího odvádění. Patří zde 

daně: 

a) Důchodové – jak už z názvu vyplývá, tyto daně zdaňují důchod poplatníka a jsou 

vyjádřeny především v penězích. V některých legislativách můžeme najít stanoviska, která 

tuto daň snižují prostřednictvím slev, odpočtů snižující základ daně, nebo rovnou určují 

subjekty, které jsou od daně osvobozeny.  

b) Majetkové – jsou uvaleny na movitý či nemovitý majetek. Povinnost platby vyplývá 

z vlastnického nebo uživatelského vztahu subjektu k majetku 

c) Spotřební – daně, které zatěžují především spotřebu. Patří mezi daně nepřímé a stát jimi 

může regulovat spotřebu určitých komodit na trhu, především tabák a alkohol. 

Ostatní analytici zde řadí například ještě daně výnosové a obratové, což podle mého mínění, 

pokud se daň vztahuje na výnos či obrat daného ekonomického subjektu, se jedná ve své podstatě stále 

o důchod subjektu. 

1.2.4 Klasifikace podle rozvržení sazby daně 

Daňoví analytici, kteří řešili otázky spravedlnosti daní, se shodli na rozdělení, kde se liší 

skupiny osob ve svém zdanění podle výše svého příjmu.  

a) Progresivní daň – míra zdanění poplatníka roste s jeho důchodem. Čím větší má poplatník 

důchod, tím je jeho důchod ovlivněn větší sazbou daně.      

b) Proporcionální daň – daň, při které změna důchodu poplatníka neovlivní sazbu daně, 

odvádí stále stejné procento ze svého důchodu.  

c) Regresivní daň – s růstem důchodu klesá daňová zátěž poplatníka. Čím je důchod vyšší, 

tím je procento odváděné z důchodu menší.   

1.2.5 Ostatní klasifikace daní podle analytiků 

Jak už jsem se zmínila, rozdělení daní je ovlivněno různými kritérii, jejichž výběr je široký. 

V některých skupinách se mohou vyskytovat tytéž daně. Analytici používají širokou škálu kriterií pro 

třídění daní. Výše jsem zmínila základní členění a pro další členění se využívají jiná kritéria, ale ve své 

podstatě se vždy jedná o daně přímé či nepřímé, nebo daně rozdělené podle vazby na předmět, ale 

s jiného úhlu pohledu. Jsou to například tyto klasifikace daní:  

a) Dle jejich dopadů na tržní mechanismus – člení daně do dvou skupin na distorzní, které 

vyvolávají důchodový a substituční efekt, a neutrální, u které vzniká pouze důchodový 

efekt.  
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Za distorzní daně se dají označit veškeré daně, neboť všechny daně mají vliv na 

ekonomické chování subjektů. Nedistorzní daň by se vyskytovala v případě, že by její sazba 

byla jednotná pro všechny ekonomické subjekty.   

b) Dle metodiky OECD – rozděluje daně do šesti hlavních skupin a podskupin (viz Příloha č. 

I. ). 

c) Dle platné národní legislativy – řídí se platnou zákonnou úpravou dané země. 

Záleží na každé zemi, jakým způsobem nastaví daňovou legislativu. V současnosti probíhá 

snaha o harmonizaci legislativ v rámci federací a integračních seskupení, proto lze dále 

členit daně podle okruhu jejich působnosti. Rozlišujeme daně centrální, použité na 

celostátní úrovni, místní - v rámci státu se mohou lišit svou výší a jsou v kompetenci 

nižších municipalit, a daně nadnárodní v rámci integrace zemí. 

d) Dle lokalizace v koloběhu finančních toků – podle trhu, na kterém jsou umístěny (trh 

produktů, výrobních faktorů), podle subjektu, jenž je platí (domácnosti, firmy), a podle 

postavení daňového subjektu na trhu (placené prodávajícím, placené kupujícím). 

 

1.3 Charakteristika jednotlivých daní  

V následující kapitole se budu zabývat charakteristikami jednotlivých daní, a to jak daněmi 

důchodovými, daněmi z majetku, spotřebními, tak i novými ekologickými daněmi, tedy především 

těmi, které jsou platné v České republice.  

1.3.1 Důchodové daně 

Tyto daně patří mezi nejvýnosnější složky příjmů veřejných rozpočtů. Jsou placeny jak 

fyzickými, tak právnickými osobami. Obvykle společnost užívá dva druhy těchto daní, a to daně, které 

zdaňují důchod společnosti, a daně, jež zdaňují osobní důchod jednotlivce. 

Osobní důchodové daně – tato daň podle základního členění patří mezi přímé důchodové 

daně, kde poplatníkem je fyzická osoba. Užívají se ve většině zemí a patří mezi ty nejdůležitější daně, 

jsou považovány za ekonomicky nejefektivnější. Z fiskálního hlediska patří mezi nejdůležitější příjmy 

státních rozpočtů vyspělých zemí. Předmětem daně, jak už z názvu vyplývá, je dosažený důchod 

jedince. Především to bývají příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku či příjmy 

z pronájmu. Jedná se jak o peněžní, tak o směnou získané nepeněžní užitky. Součty všech daných 

příjmů tvoří základ daně, jenž lze upravit o různé nezdanitelné položky, odpočitatelné položky nebo 

jiné sociální úlevy, které základ daně snižují. Určitou procentní částkou se vypočítá výše odvodu, 

většinou se užívá progresivního zdanění a ta se následně odvede příslušnému finančnímu úřadu. Daň 
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se vybírá buď srážkou, přímo u zdroje, nebo prostřednictvím daňového přiznání. Zdaňovací období je 

zpravidla jeden rok. 

Daň z příjmů společnosti – rovněž tato daň patří mezi přímé důchodové daně a poplatníkem je 

zpravidla právnická osoba, korporace. Fiskálně není na ně kladen takový význam jako na důchodové 

daně. Předmětem daně jsou důchody společnosti z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem 

společnosti, kde společnost je chápána jako právnická osoba (firmy, korporace, akciové společnosti), 

tedy subjekty, jež mají právní subjektivitu a nejsou fyzickými osobami. Daňovým základem je tedy 

zdanitelný příjem společnosti, který firma vykazuje ve svém účetnictví. Účetní standardy se 

v jednotlivých zemích liší dle jejich právních legislativ, taktéž daňové sazby se řídí legislativou danou 

státem, většinou se však využívají jednotné daňové sazby. Některé země užívají nižší sazbu daně pro 

menší firmy a vyšší sazbu pro velké společnosti s argumentem, že větší společnosti využívají ve větší 

míře veřejných statků. Tyto daně mohou způsobovat distorzi cen, zvýšení daňového břemene povede 

k zvýšení cen, nebo se promítne na mzdách zaměstnanců, což může snížit motivaci a ochotu práce 

zaměstnanců. Daně jsou placeny srážkou a na základě daňového přiznání bývá zvykem odvádět zálohu 

na tuto daň. Zdaňovací období bývá jeden rok, hospodářské či účetní období.  

1.3.2 Majetkové daně 

Z historického hlediska patří tyto daně mezi jedny z nejstarších přímých daní v současnosti, 

avšak nemají již takový význam. I když jsou považovány za doplňkové daně, jejich příjmy představují 

stálý fiskální zdroj, a to bez ohledu na výkyvy v ekonomice. Taktéž nemají žádné brzdící účinky na 

ekonomickou aktivitu. Předmětem daně je movitý či nemovitý majetek, v držbě jak právnické, tak i 

fyzické osoby. Lze zde rozlišovat daně, které jsou hrazeny pravidelně, každoročně, vždy k určitému 

datu, patří zde daň z nemovitosti či daň z čistého výnosu, nebo daně, u kterých se vyskytla daňová 

povinnost za určitého stavu, a jsou hrazeny jednorázově, zde můžeme zařadit daň dědickou a darovací. 

Základy a sazby daně jsou odlišné u jednotlivých druhů daní. 

Daň z nemovitosti – předmětem této daně jsou pozemky (půda) a stavby (komerční i 

nekomerční budovy), výnos z této daně především plyne do rozpočtu místních municipalit z důvodu 

jejich nemožnosti přesunu na jiný územní celek, vlastník tedy využívá služby v tomto okolí. Základem 

daně může být velikost pozemku či počet podlaží dané nemovitosti, nebo rovnou cena nemovitosti, což 

vede k vyšším příjmům a jejich zvyšování při započítání inflace. Rozlišuje se zde i účel využití 

nemovitosti. Od této daně můžou být osvobozeny státní či veřejno-prospěšné instituce.        

Daň dědická a darovací – tyto daně jsou označovány jako daně z kapitálových transferů, a jak 

už jsem výše zmínila, nemají pravidelný časový charakter. Jsou hrazeny v případě, že dojde 

k bezplatnému převodu majetku. V případě, že se daň převádí za života převodce, mluvíme o dani 
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darovací, při úmrtí zůstavitele se jedná o daň dědickou, či z pozůstalosti. „Zatímco dědictvím 

rozumíme majetek převedený na jednoho pozůstalého, pozůstalostí se myslí majetek odkazovaný 

jedním zemřelým.“ [4 str. 222] Základem je tedy hodnota bezúplatně převedeného majetku. Sazby 

daně bývají především progresivní a také se mohou lišit podle hlediska příbuzenských vztahů. 

Daň z čistého bohatství – v současnosti se již moc nevyužívají, jsou uvaleny na movité a 

nemovité aktiva, snížené o závazky k nim se vztahující. Základem daně by byl tedy majetek subjektu 

v jakékoliv movité podobě (starožitnosti, umělecká díla, cenné papíry, šperky …). Vymezení a ocenění 

majetku subjektů zobrazujících skutečnou hodnotu majetku, jak lze předpokládat, je velice náročný 

proces, který by vyžadoval pravdivé majetkové přiznání. Uplatňují se tedy tyto daně jen v zemích se 

striktní platební morálkou, avšak sazby daně bývají zpravidla velmi nízké, rovněž v případě 

progresivního zdanění.  

1.3.3 Spotřební daně 

Nepřímé daně, jejichž hodnota je zahrnuta v ceně daného spotřebovaného statku. Způsobují 

tedy značnou distorzi cen a daň je tedy převedena na spotřebitele, avšak jsou neutrální, protože 

nezohledňují důchod spotřebitele. Jsou děleny na dvě základní skupiny: 

• daně všeobecné (z prodejů),  

• daně selektivní (akcízi).  

Mezi všeobecné daně patří daň z přidané hodnoty a daň z obratu. Postihují všeobecně veškeré 

prodeje, avšak někdy bývají vyloučeny prodeje vybraných komodit, jako jsou základní potraviny, léky, 

energie atd., jež se v některých případech zdaňují sníženou sazbou. Daň tvoří procentní část z ceny a 

postihují skoro veškeré spotřebitele. Ekonomové dělí tyto daně dle následujícího Diagramu 1.1. 
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Všeobecné spotřební 

daně 

Jednorázové 

daně 

Vícerázové 

daně 

z velkoobchodního 

obratu 

z maloobchodního 

obratu 

výrobková duplicitní neduplicitní 

Diagram 1.1 Dělení spotřebních daní 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2. aktualiz. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2008. Všeobecné spotřební daně, 

s. 149. členění Kubátová, K. schéma Široký, J  

 

Jednorázové daně se uvalují pouze jednou v určité fázi zpracování, kde základ tvoří hrubý 

obrat. Podle určitých fází můžeme potom hovořit o dani výrobkové, při zdaňování z přechodu od 

výrobce do velkoobchodu, dani z velkoobchodního obratu, v tomto případě se daň uvaluje při 

přechodu zboží z velkoobchodu do maloobchodu a uvalujeme-li daň na zboží, které přechází 

z maloobchodu ke konečnému spotřebiteli, hovoříme o dani z maloobchodního obratu. 

Vícefázové daně, jak už název napovídá, se zdaňují u každého zpracovatele. U duplicitních 

daní si výrobci nemůžou odečíst hodnotu vstupu od daňového základu. Zdanění poté závisí na počtu 

zpracování výrobku jednotlivými výrobci do té doby, než dojde ke konečnému spotřebiteli. Touto daní 

byla například daň z obratu, jež je považována za neefektivní z důsledku nevytváření jednotných 

konkurenčních podmínek. To dalo za vznik takzvaným daním neduplicitním, jako daň z přidané 

hodnoty (DPH), která zdaňuje již pouze přidanou hodnotu, která je přidávána plátcem k hodnotě 

nakoupeného zboží. Zpracovatel tedy odvádí pouze svou přidanou hodnotu. 

Daně selektivního charakteru, zvané akcízy, postihují především komodity, u kterých je jejich 

potřeba nežádoucí, zpravidla to bývá tabák, lihoviny, minerální oleje…, jsou zdaňovány jednorázově u 

výrobce zejména vyšší sazbou, aby odradily lidi od škodlivé spotřeby. Daň je uvalena na jednotku 

(tuny, litry) a dochází tu k dvojímu zdanění, neboť komodita je zdaněna DPH i selektivní daní.  Jejich 

výnos tvoří významnou položku státního rozpočtu. 
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1.3.4 Ekologické daně 

Tyto poměrně mladé daně vznikly především za účelem ochrany životního prostředí, z důvodů 

neustálých, prohlubujících se ekologických hrozeb, obzvláště ubývání ozonové vrstvy, kyselé deště či 

globální oteplování. Příčinami těchto důsledků je především produkce oxidu uhličitého, vzniklého 

spalováním fosilních paliv, znečišťování ovzduší a vody, vypouštění freonů. Proto nastala otázka 

eliminace těchto nežádoucích úkonů prostřednictvím daní, které by měly tyto negativní externality 

zmírnit díky jejím výnosům. 

Čisté ekologické daně, nazývány Pigouovské daně, podle jejichž teorie by měla na každou 

jednotku znečištění připadat jednotková daně ve výši mezních užitků, prozatím ještě neexistují. 

Ekologické daně jsou většinou nepřímo obsaženy ve formě spotřební daně, například daň 

z minerálních paliv, a jsou označovány jako daně s ekologickými dopady, sice zvyšují cenu komodit, 

ale jsou primárně zavedeny z fiskálních důvodů. Zato nepřímé ekologické daně primárně vznikají za 

účelem pomoci životnímu prostředí díky zvyšování cen komodit, jejichž výroba nebo ony samé vedou 

k znečišťování.  Někteří teoretikové jsou pro zavádění daní, jež by postihovaly škodlivou výrobu, a 

zároveň pro zavádění dotací či různých úlev pro výrobce, kteří by se chovali ekologicky. Další úvahy 

přicházejí s tzv. teorií dvojích dividend, kdy by daně na jednu stranu snižovaly škodlivé aktivity, a na 

druhou stranu zároveň přinášely výnos pro zlepšení životního prostředí. Tyto daně jsou nazývány jako 

účelové daně. 

Zavádění ekologických daní je v mnoha zemích v prvopočátcích a žádá si především 

koordinaci na mezinárodní úrovni. Znečišťování má totiž celoplošné účinky, nelze znečistit ovzduší 

jen nad jedním státem a je jen otázka času, kdy se budou globální problémy znečišťování prohlubovat. 

Proto je současným trendem využívání obnovitelných zdrojů místo tradičních energií, které jsou sice 

levné, ale značně škodlivé. 

 

1.4 Původ daní a vývoj daňové teorie 

Původ daní je úzce spjat se vznikem organizovaných států, jejich historie je tedy velice bohatá. 

Již v Bibli můžeme nalézt první zmínky o odvodech, takzvaných desátkách, tedy částech úrody, která 

by měla být ponechána pro potřeby kněžstva. První názory na úlohu daní se začaly utvářet již ve 

středověku. Ve starém Řecku a v Římě byly daně chápány jako druhořadý zdroj příjmů do státní 

pokladny. Tyto příjmy byly vybírány především jednorázově a nepravidelně, zejména v  naturální 

podobě z důvodů válečných potřeb. Pro staré Řecko je charakteristická dobrovolnost přímých daní, jež 

byla chápána jako projev občanské uvědomělosti. V republikánském Římě mezi hlavní zdroje státní 
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pokladny patřily příjmy z dobytých provincií, jež byly zařazovány do držby římských občanů za 

poplatek (vactigalia). Jednotlivé fáze vývoje lze rozdělit do šesti částí. 

1.4.1 Středověk do 18. století 

Feudální období považuje rovněž odvody daňového charakteru za významné v rámci příjmů 

rozpočtů. Užívány jsou především na financování obrany území a v případech válečných tažení. Podle 

učení o „trojím lidu“ vzniká v mnoha státech řada výjimek v placení daní. Daňové osvobození se 

týkalo hlavně šlechty a církve. Díky omezené směně výrobku má raný feudalismus podobu naturálního 

bezpeněžního hospodářství. S vývojem, a to díky oddělování zemědělské výroby od obchodu a 

řemesla, který se soustřeďoval především ve městech, dostaly daně peněžní charakter. Se vznikem 

feudálních měst vzniká tzv. mocenský dualismus, „kdy výnos „nepřímých“ daní připadá panovníkovy 

a výnos plynoucí z „přímých“ daní náleží šlechtě a jeho výše je předmětem jednání stavovských 

sněmů." [7 str. 21] 

Mezi první „daně“ lze řadit čtyři druhy odvodů: 

a) Domény - výnosy z panovníkova majetku, především zemědělské a lesní majetky a většinou se 

vyskytují v naturální podobě. 

b) Regály (regální práva) - výlučné právo přivlastňováno panovníkem a následně za poplatek 

propůjčené. Zejména se jednalo o práva ražby mincí – regál mincovní, právo těžby – regál 

horní, právo těžby soli – regál solní, ale také regál celní (tvořil ¼ příjmů). 

c) Akcízy - dají se považovat za první nepřímé daně a jsou modernější formou regálů. Vyskytují 

se ve dvou formách, a to jako daně z oběhu zboží (spotřební daně), anebo jako daně z právního 

převodu zboží (obchodní daně). 

d) Kontribuce - označovány jako předchůdkyně přímých daní. Jsou to odvody nepravidelné, 

vybírané především z hlavy, z majetku nebo z hrubého výnosu.  Byly vybírány repartiční 

metodou. Povolenou částku stavovský sněm rozdělil na jednotlivá panství, ta svůj podíl 

rozdělila na obce a ty nakonec na jednotlivé poplatníky. 

Výběrem daní byli pověřeni daňový pachtýři, kteří za úplatu získali licenci na výběr. Podkladem 

pro majetkové daně se v období pozdního feudalismu staly majetkové seznamy, tzv. katastry. 

1.4.2 Novověk – 18. a 19. století 

Primární složkou odvodů se stávají cla uvalené zejména na dovoz a akcízy, které zvyšují 

daňové odvody. Následně vzniká „akcízové hnutí“, jež se snaží odstranit veškeré ostatní daňové 

odvody. Mezi zastánci akcízů jako jediné daně a stoupenci daňových systémů založených na více 

daních vzniká polemika, označována jako „akcízová kontroverze“. 
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V období liberalizmu by se působnost státu a jeho zásahů do ekonomiky měla snižovat a tím 

pádem i role daní samotných, avšak potřeby vynakládané na veřejné služby a rozsáhlý koloniální 

vývoj úlohu státu stupňuje. Stát se rovněž začíná angažovat v oblastech školství a zdravotnictví. Daně i 

finanční hospodářství získávají pravidelný periodický charakter a začínají se formovat kompaktní 

finanční i daňové politiky. Taktéž se utvářejí první ucelené daňové teorie. 

V Anglii vznikla první důchodová daň v roce 1797, měla jednotnou sazbu a byla vybírána buď 

u zdroje, nebo na základě daňového přiznání. Hlavním výnosem však zůstávaly nadále daně nepřímé. 

Daně obchodové, vyměřeny z obchodového listu (patří zde i daň dědická) a výnosové daně, postihující 

peněžitý výsledek výroby, byly využívány především ve Francii a Nizozemsku. 

1.4.3 Současnost -  20. a 21. století 

Nejprve, než si charakterizujeme situaci daňových systému v současnosti, nastíníme si situaci 

20. století v období obnovy ekonomiky po druhé světové válce a poté se budeme zabývat současným 

stavem daňových systémů. 

V tomto období stát působí jako garant zabezpečující minimální úroveň vzdělanosti, ochrany 

zdraví a zabezpečuje přerozdělovací procesy. Působnost státního hospodářství se zvětšuje, rovněž 

stoupá i ekonomická důležitost státních rozpočtů. Státní výdaje začínají zasahovat i do oblastí sociální 

politiky. Vyskytují se první daňové reformy, které upravují určování daňových výnosu podle 

skutečného stavu, hlavní dokumentací je daňové přiznání, cla se uvalují převážně jen na dovoz a 

vznikají první progresivní daně díky nárůstu velkých firem a zvětšujícího se stavu dělnictva. Tento 

fakt vedl také k zvýšené kontrole daňových úniků. V období válek i mezi nimi se hospodářská aktivita 

státu značně zvyšovala a s tím i nárůst celkového daňového břemene, které bylo využíváno na válečné 

potřeby a poválečnou rekonstrukci, což vedlo k značné schodkovosti rozpočtů. Po druhé světové válce 

se uplatňují zejména zásady učení J. M. Keynese, podíl daní na HDP (daňová kvóta) se značně zvýšil. 

Centrálně plánované ekonomiky se vyznačují nízkým zdaněním občanů, ale vysokým zdaňováním 

podniků. S růstem daňového zatížení a rostoucí mírou inflace tržní ekonomiky přecházejí na politiku 

strany nabídky, která se snaží oživit ekonomický růst a snížit daňové břemeno. 

Současný stav daňových systémů  

V současnosti se zcela změnily podmínky pro fungování daňových systémů. Uvnitř ucelených 

celků, jako jsou federace (USA, Kanada, Švýcarsko), či integrovaná seskupení (EU), probíhá postupná 

harmonizace daňových systémů. „Harmonizací daní se rozumí proces přizpůsobování daňových 

soustav zemí, které patří k ekonomickému integračnímu seskupení, tak aby se konstrukce daní řídila 
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stejnými principy. Harmonizace nepředpokládá jednotnou konstrukci daní a stejné daňové sazby.“ [5 

str. 12] 

Současným trendem doby je přesměrování daňového zatížení poplatníků z daní přímých na 

daně nepřímé, což je typické zejména v USA.  Evropská unie také podporuje tento trend, snaží se o 

sjednocení daňových systémů členských zemí a omezení daňových úniků. Harmonizace daňových 

systémů v EU představuje pro členské země citlivé zásahy do fiskální politiky. Od roku 1973 všechny 

členské země sladily daň z přidané hodnoty v těchto směrech, sazby se pohybují v rozpětí 15%-25%, 

připouštějí existenci 1–2 snížení sazby daně s minimální hranicí 5% a neexistencí zvýšené sazby. 

Taktéž sjednocení spotřebních daní nebylo nikterak obtížné, jelikož tyto daně se ve většině zemí již 

vybíraly. Obtížnou otázku si klade EU v harmonizaci důchodových daní kvůli rozdílným rysům 

jednotlivých ekonomik zemí.  

V nových podmínkách fungování daňových systémů se naskýtá ekonomickým subjektům 

prostor pro přesun finančního kapitálů do zemí s nižší úrovni zdanění, nebo přímo do tzv. daňových 

rájů, které bývají dnes označovány za "offshore finanční centra". Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi 

v jejich daňových systémech mohou vést k daňové konkurenci, kde cílem států je dosažení přílivu 

mobilního základu daně prostřednictvím různých výhod, slev či nízkých daňových sazeb ovlivňujících 

příjmy. Proto v mnoha zemích zůstává politika přímých daní v rukou samostatných států, které si tím 

snaží udržet konkurenční podmínky. Daňovou konkurenci příznivci argumentují takto: „Silným 

argumentem je nežádoucí vývoj veřejných rozpočtů navzdory rostoucí výši daňových výnosu  i jejich 

podílu na HDP.“[5 str. 11] Opozice je zase přesvědčena, že daňová konkurence je nepříznivá, jelikož 

veřejné finance způsobují tržní selhání. Jednotlivé státy, ale i federace a integrační seskupení se 

v dnešní době snaží zabránit daňovým únikům, které vedou k šedé ekonomice a především ochuzení 

veřejných financí. Prostřednictvím kontroly správců daní, vysokými sankcemi za daňové úniky a 

posílením oblasti informovanosti a legislativy se snaží zabránit těmto nežádoucím únikům. 

Harmonizace daňových systému je proces zdlouhavý a obtížný. V rámci Evropské unie je 

proces rozhodování v otázce daní založen na principu jednomyslnosti. Jak už jsem se zmínila výše, 

členské země EU sladili na určité úrovni sazby DPH. Současným tématem je však otázka harmonizace 

spotřebních daní, jež připadá některým státům kontroverzní, a to z důvodu, že určité členské státy jako 

jsou např. Francie či Německo, by chtěli své vysoké spotřební daně přenést na ostatní státy, místo 

toho, aby své snížily daně. Přímé daně nijak neovlivňují fungování jednotného vnitřního trhu, a proto 

jejich otázka zůstává čistě v rukou jednotlivých členských států. 

Celkový proces harmonizace se potýká s otázkou konkurenceschopnosti. Vezme li v úvahu, že 

by se daňové systémy v integrovaných zemích plně sjednotili, respektive, že by daňové sazby byli na 

stejné úrovni, vyloučila by se tak možnost zemí si konkurovat a přesouvat kapitál mezi zeměmi. 
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Harmonizace vede v určitém směru k plnému odstranění překážek fungování volného trhu, ale 

konkurence vede ke snižování daní a tak k příznivé stimulaci ekonomiky. Dále také nastává otázka, že 

kdyby byl systém plně harmonizován, tak každá země příjmy z daní využívá na jiné účely. Země, které 

by investovaly do vzdělání, infrastruktury, vědy či výzkumu by byli atraktivnější pro zahraniční 

investice než země, jež by příjmy z daňových výnosů vložily do sociální politiky. Proto je nutno 

poukázat, že na přesun kapitálu působí i jiné aspekty než je výše daňové sazby. 

V současnosti, lze tedy konstatovat, že hlavní pozornost v daňových systémech tržních 

ekonomik je věnována především harmonizaci nepřímých daní, které jsou především důležité v rámci 

evropské unie pro zajištění fungování jednotného vnitřního trhu. Státy se také snaží především 

přenášet břemeno z přímých daní, které zdaňují hlavně jejich důchod, na daně nepřímé, jež jsou 

zahrnuty v cenách. Tím si chtějí vlády především zajistit jisté výnosy a předcházet tak daňovým 

únikům, při snížení daní z příjmů, jež by měli přilákat zahraniční investice a stimulovat tak 

ekonomický růst. O tom vypovídá i pokles přímých daní v posledních letech, velký pokles daňového 

zatížení zaznamenaly především země EU, které nyní zdaňují zisk firem v průměru 24%, před lety to 

bylo cca 38%, mírnější pokles sazeb značí země Tichomoří a Asie. Nepřímé daně tak tvoří poměrnou 

část příjmů státní kasy u většiny zemí, například v Turecku či Mexiku se jedná až o polovinu daňových 

příjmů. Ačkoliv se rapidně snižují sazby daní z příjmů v státech EU, v průměru se jejich sazba DPH či 

daň na zboží a služby pohybuje kolem 19,5 %, což je jedna z nejvyšších na světě v porovnání 

s ostatními zeměmi ( země OECD cca 17,7 %,  Latinská Amerika cca 14,2 % a  Asie cca10,8 %), 

avšak tato sazba nepředčí Dánsko, Švédsko a Norsko, kde se sazba pohybuje kolem 25 %. Za další 

výhodu přesunutí daňového břemene na nepřímé daně můžeme pokládat rozložení rovnoměrnější 

příjmů v průběhu roku do státní kasy, namísto jednorázových příjmů z přímých daní na konci roku.  

Zvláštní pozornost taktéž současnost věnuje struktuře a novému zavádění ekologických daní, 

jež v současných podmínkách nabývají neustále větší váhy, především z důvodů prohlubujícího se 

globálního oteplování a nátlaků ochránců přírody, jež sebou přinesl především technologický pokrok. 

Ekologické daně mají tedy především zabránit negativním externím jevům, jež poškozují životní 

prostředí. Především nastává snaha zvýhodnit ekologicky šetrné výrobky či technologie a na druhou 

stránku zavést poplatky a daně na ekologicky nešetrné produkty a technologie, které by se poté staly 

na trhu znevýhodněné oproti ostatním. Jedná se tak například o daně uvaleny na fosilní paliva, výrobu 

freonů, umělých hnojiv, nešetrné energie (spalování uhlí) atd. 1  

                                                 
1  LACHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007. 272 s. ISBN 978-80-7357-320-

1.   
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1.4.4 Vývoj daňové teorie 

Rozvoj daňové teorie je úzce spjat s vývojem náboženských a filozofických učení již ve 

starověku (Aristoteles) a ve středověku (Tomáš Akvinský, Tomáš ze Štítného). Vývojem doby se 

postupně názory starověké přeměňovaly v názory novověké za přispění merkantilistů, avšak ucelené 

ekonomické myšlenky, které vysvětlovaly i povahu a funkci daní, se objevují až v 18. století díky 

francouzským fyziokratům (Francois Quesnay) a také anglickým klasickým ekonomům Adama Smithe 

a Davida Ricarda. 

„Liberalismus se musel především vyrovnat s rozporem, který vzniká při uznávání přirozených 

práv člověka a současnou potřebou vybírat daně. Rozpor je překonán na základě tzv. Směnné teorie 

daňové, podle niž jsou daně protihodnotou za služby poskytované jedincům státem." [4 str. 25] 

Adam Smith (1723-1790), zastával teorii „neviditelné ruky trhu“ založené na svobodném 

jednání jednotlivců, která vede k tzv. „přirozenému řádu“. Zabýval se rozborem úlohy států a jeho 

výdajů. Stát by měl své výdaje omezit na vnitřní pořádek, obranu a veřejné služby a ty by měly být 

financovány prostřednictvím daní, zároveň však zdůrazňoval omezující akumulaci kapitálu z důvodu 

placení daní. Rozpracoval ucelené soustavy daňových principů nazývaných čtyři daňové kanóny, 

požadavky, které by daně měly splňovat - daňová spravedlnost, určitost zdanění, pohodlnost placení a 

úspornost. Tyto aspekty se staly pro jeho následovníky základem pro vymezení daňových principů. 

David Ricardo (1772-1823) zastával podobné názory jako A. Smith, ve svém díle „Zásady 

politické ekonomie a zdanění“ sledoval velikost daňového zatížení na ekonomický růst, označuje daně 

za zlo a požaduje jejich minimalizaci. Na základě jeho studií o daňových přesunech a dopadech 

vytvořil klasickou teorii daňového přesunu. Ricardovy i Smithovy závěry jsou platné dodnes. 

V poslední třetině 19. století dochází k dalšímu významnému rozpracování daňové teorie 

především neoklasiky, jako byli Wicksell, Lindahl, Sax (rakouská škola) či Marshall, Pigou 

(cambridgská škola). Jejich učení bylo založeno na zkoumání marginálních (mezních) veličin a hlavně 

rovnováhy na dokonale konkurenčním trhu. Rozpracovali teorii daňového břemene a analýzu 

daňového přesunu použitím poptávkových a nabídkových křivek, které stejně jako teorii „přebytku 

spotřebitele“ a „přebytku výrobce“ použili jako první. Zastávali myšlenku potřeby rovnoměrnějšího 

rozdělení důchodů prostřednictvím rovné oběti, každý má mít stejnou daňovou výši a nejmenší úhrnné 

oběti, tedy využití progresivního zdanění.  

Hospodářská krize koncem 20. let a na počátku 30. let dvacátého století způsobila velký otřes 

veškerých neoklasických ekonomických teorií, pravidlo neviditelné ruky trhu selhalo. V tomto období 

nastupují do popředí zastánci keynesiánctví, protipólu klasiků a neoklasiků. Právě zakladatel 

keynesiánství John Maynard Keynes (1883-1936) přišel s novou rozpočtovou teorii a považoval 
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fiskální politiku jako hlavní nástroj pro stabilizaci makroekonomických cílů, proto úloha daní 

v ekonomice má významné postavení. V mikroekonomické sféře navrhuje Keynes prostřednictvím 

daňových úlev a zvýhodnění investiční činnosti. 

V 60. a 70. letech se ukázalo, že keynesiánské přístupy vedou z dlouhodobého hlediska 

k inflaci, proto se přístupy k ekonomice obrátily zpět k neoklasicismu, tzv. neokonzervatismu. Ty 

s sebou přinesly novou teorii strany nabídky, ve které jde především o povzbuzení nabídkové strany 

ekonomiky. Tato politika předpokládala, že snížení daňového zatížení povede k vyšší pracovní 

aktivitě, vyšším úsporám a tím i jejich přeměně na investice. Oblast zdanění je vyjádřena Lafferovou 

křivkou (viz Příloha č. II.), jež zkoumá závislost daňového výnosu na daňové sazbě, její tvůrce je 

americký ekonom Arthur Laffer. Tato křivka zobrazuje, že daňový výnos státu stoupá s růstem sazby 

daně do určitého bodu (Lafferův bod), ale po jeho dosažení se stává funkce klesající, protože při příliš 

vysokých sazbách jsou lidé odrazeni od práce, a svůj ekonomický potenciál vynakládají jinde. 

Současný stav daňové teorie odráží rozporuplnost názoru neokonzervativní vědy a 

keynesiánství, daňová politika proto uplatňuje veškeré prvky těchto teorií. Zásady zdaňování jsou u 

ekonomů rozdílné, avšak lze zde nalézt určité shodné rysy, které shrnují čtyři základní principy, a to 

princip efektivnosti, administrativní jednoduchosti, pružnosti a spravedlnosti. Současně však nelze 

docílit dosažení všech čtyř principů, v praxi tedy bývá jeden označován jako nosný a ostatní se jim 

podřizují. Daň je ve své podstatě chápana jako cena placená za veřejný statek, je to jedna z hlavních 

položek státních příjmů. Daňové politiky jednotlivých států mohou být odlišné a nikdo se daňovému 

plnění nemůže vyhnout. 
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2 Platný stav v České republice 

V následujících subkapitolách se budu zabývat analýzou současného stavu daňového systému 

v České republice, jenž byl změněn reformou veřejných financí zavedenou v lednu roku 2008 a 

následně novelizován v roce 2009.  

Před vymezením reformních kroků uvedu stav před danou reformou pro lepší srovnání 

následujících analýz a objasním důvody, proč byla tato reforma potřebná a zavedená. 

 

2.1 Situace před zavedením reformních kroků a důvody pro zavedení  

V srpnu roku 2007 schválila Poslanecká sněmovna České republiky, v září i Senát České 

republiky „Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“, kde většina jeho ustanovení platí již od ledna roku 

2008. Pro lepší pochopení a srovnání těchto změn je třeba si v krátkosti definovat formy a stav 

v oblasti jednotlivých daní užívaných na území České republiky, který byl platný před zavedením této 

reformy. 

2.1.1 Formy jednotlivých daní  

Důchodové daně - Daň z příjmu fyzických osob je daň osobní důchodová. Předmětem této 

daně jsou zdanitelné příjmy fyzických osob a to jak v peněžní, tak v naturální podobě, poplatníky jsou 

fyzické osoby. Před zavedením patřičné reformy měl důchod progresivní stupnici zdanění v rozmezí 

čtyř daňových pásmem ve výši 12, 19, 25 a 32 %. Platilo tedy čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění. 

Bylo také možné uplatnit společné zdanění manželů a patřičných slev na dani, které byly následující 

reformou výrazně rozšířeny (viz následující kapitola). Daň z příjmů právnických osob je další přímá 

daň uplatňovaná na území České republiky. Předmětem této daně jsou příjmy z veškeré činnosti, jež 

získá patřičná právnická osoba, není li stanoveno jinak, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Sazba této daně před zavedením reformy činila 24%.  

Majetkové daně – v České republice jsou platné majetkové daně, a to ve formě daně 

z nemovitosti, silniční, dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Daň silniční je placena z vozidel 

registrovaných na území ČR, jež jsou užívány pro podnikatelské účely, sazba se vypočítavá podle 

zdvihového obsahu v m3, nebo dle počtu náprav a součtu nejvyšších povolených hmotností na nápravy 

v tunách (tato daň nepodlehla žádné reformní změně).       U daně darovací, dědické a z převodu 

nemovitosti, které jsou označovány jako „trojdaň“, jelikož je upravuje jediný zákonný předpis, je pro 

jejich výpočet uplatňováno rozdělení poplatníků do tří skupin dle příbuzenského či osobního vztahu. 

Předmětem daně je hmotný či nehmotný majetek, jenž je darován či nabyt po zůstaviteli, nebo převod 
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nemovitosti, u níž byla sazba stejná pro všechny skupiny, zatímco u daně dědické a darovací byla 

sazba klouzavě progresivní a u osob v první skupině je dědictví od daně od roku 2003 osvobozeno. 

Daň z nemovitosti, respektive součet daně ze staveb a z pozemku, které jsou také jejím předmětem a 

jsou upravovány patřičnými koeficienty.  

Nepřímé daně – Česká republika uplatňuje dva druhy nepřímých daní, a to daň z přidané 

hodnoty a daň spotřební (akcízy).  Daň z přidané hodnoty je zahrnuta ve většině zboží a služeb (s 

výjimkami uvedených v zákoně o DPH) a zdaňována dvojí sazbou. Do roku 2008 to byla 5% snížená 

sazba zahrnující především potraviny, tiskoviny, léky, vodné             - stočné atd., a 19% sazba 

zvýšená. Spotřební daně, nazývány také jako akcízy, jsou rozděleny do pěti skupin: 

• daň z minerálních olejů,  

• daň z lihu,  

• daň z piva, 

• daň z vína a daň z meziproduktů  

• daň z tabákových výrobků. 

Tyto daně jsou účelně zavedeny - snížit spotřebu jejich předmětu, jehož užívání je označováno za 

škodlivé.  

2.1.2 Důvody zavedení reformy  

Reformní kroky platné od ledna roku 2008 jsou považovány za jedny z největších za poslední roky. 

Jejich zavedení mělo své patřičné důvody. Rostoucí deficit veřejných financí byl považován za dále 

neúnosný a tento stav byl faktorem, který mohl ohrozit pozitivní stav vývoje české ekonomiky, a právě 

reforma veřejných financí měla tuto situaci změnit a podpořit další pozitivní vývoj. Jelikož schodky 

rozpočtu nezadržitelně rostly, mohlo by v následném vývoji dojít k předlužení českého státu. Hlavní 

příčinou pro zavedení reformních kroků byly především rostoucí mandatorní výdaje, jež byly 

prohloubeny předvolebními sociálními balíčky. I přes pozitivní stav ekonomického vývoje ekonomika 

hospodaří s deficitními rozpočty a nedaří se jí plnit především maastrichtské kritérium pro přijetí eura: 

„Vládní deficit pod úrovní 3 % HDP a směřování k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí“. 

Bez patřičných opatření by se tento stav nelepšil ani v budoucnu a hrozila by ztráta kredibility a sankce 

ze strany EU. Následující Graf 2.1 znázorňuje poměr mandatorních výdajů a příjmů státního rozpočtu, 

jež jsou si v roce 2008 zcela rovny, a předpokládaný vývoj bez zavedení reformních kroků.  
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Graf 2.1 Stav veřejných financí – struktura výdajů bez zavedení reformních kroků.  
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Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, Reforma veřejných financí 2007 – 2010, [online]. 2005 [cit. 2009-01-31]. 

Dostupný z WWW < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ref_verej_financ.html>. 

  

Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí definovaly příčiny 

zavedení reformy takto:  

• Bez potřebných reformních kroků by se mohla ČR dostat do dluhové pasti, kdy by nezbylo 

ani na výdaje pro sociálně potřebné, natož pak pro investice na vědu a výzkum nebo 

financování rozvoje infrastruktury. 

• Největším problémem veřejných financí je neudržitelný růst mandatorních výdajů. 

Mandatorní jsou „přikázané“ výdaje, které jsou externě stanoveny (zejména zákonem); 

jsou povinné a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. Jsou jimi například výplaty 

sociálního zabezpečení, důchodů, nemocenské apod. 

• Výši sociálních mandatorních výdajů významně ovlivnilo přijetí předvolebních sociálních 

balíčků na jaře 2006. Bez jakýchkoli zásahů by tento nárůst činil od 1. 1. 2007 celých 

68 mld. Kč, což je nejvyšší meziroční přírůstek v historii (za poslední 2 roky vlády ČSSD 

o 100 mld. Kč). 

• Tato skutečnost zásadně změnila výchozí situaci proti stavu před parlamentními volbami 

2006, kdy byly předkládány volební programy politických stran. 
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• Jen dávky státní sociální podpory stouply z 34 mld. Kč v roce 2006 na 54,4 mld. Kč v roce 

2007 a zabudováním automatických valorizací by výrazně stoupaly i nadále. Takový 

skokový nárůst si nemůže dovolit ani vyspělejší ekonomika než česká.2 

Z následujícího vývoje je patrné, že stav a vývoj veřejných financí byl dále neúnosný  a bylo 

třeba zakročit, a to jak snížením vládních výdajů, tak i provedením patřičných změn v oblasti příjmů. 

Nejen prostřednictvím změn daňového systému, ale i v oblasti sociální, jíž se nebudu do hloubky 

zabývat, v kombinaci s využitím příznivého stavu ekonomiky. 

 

2.2 Jednotlivé kroky reformy veřejných financí  

Jak už jsem výše zmínila, reforma veřejných financí vešla v účinnost 1. ledna roku 2008 ve 

formě Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Koncepce těchto změn byla plánovaná 

v rozmezí roku 2008 až 2010, avšak ne všechny plánované změny byly uplatněny. Před definováním 

jednotlivých reformních změn, bude třeba vymezit jednotlivé cíle této reformy, jež by měly být dle 

jejich tvůrců naplněny. Tato reforma zahrnuje změny právních předpisů v oblasti sociální a změny 

v oblasti daňové. Ve své práci se zaměřím především na změny právních předpisů oblasti daňové a 

neopomenu také patřičné novelizační kroky, které byly provedeny v roce 2008. 

2.2.1 Cíle reformy 

Jednoznačným a již několikrát zmiňovaným cílem této reformy je redukce vládních výdajů, 

především mandatorních, jež jsou povinné a nelze je z výdajů vyloučit. Představují je výdaje na 

sociální zabezpečení, důchody apod. Tyto redukční kroky jsou zahrnuty hlavně v reformních oblastech 

sociální a připravované důchodové reformy. Zejména změny a redukce sociálních dávek by měly tyto 

výdaje omezit. Konsolidace veřejných rozpočtů je doprovázena reformou daňového systému, jenž je 

jeho nedílnou součástí.  Cíle reformy veřejných financí definuje Ministerstvo financí takto: 

1) Snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního dluhu. 

2) Zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů a posílit jejich efektivnost. 

3) Plošně snížit daňové zatížení, omezit administrativní zátěž a daňové distorze zjednodušením 

daňového systému. 

4) Reformovat důchodový systém a zdravotnictví. 

                                                 
2 MPSV. Proč jsou nutné reformy [online]. 2005 [cit. 2009-01-31]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/4747 >. 
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5) Na základě ozdravení veřejných financí dosáhnout toho, aby státní rozpočet nebyl brzdou 

úspěšného ekonomického rozvoje, ale naopak jeho oporou pomocí vhodného nastavení 

daňových sazeb. 

6) Podporovat rodiny s dětmi. 

7) Přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky neaktivní populaci (důchodci, studující, 

zdravotně postižení). 

8) Dodržovat závazky vůči Evropské unii, maximálně využít prostředky z fondů Evropské unie.3 

V oblasti daňové má dojít tedy k snížení daňové zátěže především přechodem zátěže z daní 

přímých na daně nepřímé, což je také spojeno s harmonizací daňových systémů v rámci Evropské unie 

a jejího současnému trendu, jak už jsem zmínila v kapitole 1.4.3., a tím zmírnit daňové distorze, jež 

ovlivňují chování ekonomických subjektů, a takto posílit ekonomický růst prostřednictvím zmírnění 

daňové zátěže u důchodových daní a následnou stimulací ekonomické aktivity. Zvyšování daňové 

zátěže u přímých daní je tedy nepřípustné, a bylo by proto zcela kontraproduktivní, zvláště v oblasti 

ekonomického růstu. Také změny v administrativní stránce a zjednodušení daňového systému by mělo 

vést k zjednodušení výběru daní a byrokratického aparátu. Změny v daňovém systému by měly také 

zajistit snížení nepříznivých daňových úniků. Celkově by tedy mělo dojít k modernizaci daňového 

systému, k efektivitě výběru daní a harmonizaci daňových systému v rámci Evropské unie. 

2.2.2 Změna daně z příjmu fyzických osob (DPFO) 

Jako jednu z nejzásadnějších změn zákona lze považovat změny v oblasti DPFO, především ve 

změně jejich progresivní sazby, již tento zákon upravuje. Sazba daně se změnila z 

předchozí progresivní stupnice na jednotnou rovnou daň
4 s 15% sazbou pro všechny fyzické osoby, 

kterým je jejich příjem zdaněn. Tyto změny jsou doprovázeny také úpravou slev na dani a rozšířením 

základu daně ve formě takzvané superhrubé mzdy, která také zahrnuje sociální a zdravotní pojištění 

placené zaměstnancem. Před zavedením superhrubé mzdy se mzda vypočítávala z hrubé mzdy 

zaměstnance, nyní se počítá z hrubé mzdy zaměstnance zvýšené o sociální a zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem (tzn. hrubá mzda zvýšená o 35%). Jak už jsem zmínila, slevy na dani prošly 

také patřičnými změnami, a to jejich výrazným zvýšením, a také došlo k zvýhodnění úlev na dítě, viz 

Tabulka 2.1.  

 
                                                 
3 KALOUSEK, Miroslav. Reforma veřejných financí  [online]. 2005 [cit. 2009-01-31]. Dostupný z 

WWW:<Http//:www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Reforma_verejnych__financi_ppt.ppt >. 
4 Jedná se pouze o tzv. „redukovanou rovnou daň“. Rovná daň v čisté podobě nebyla prakticky nikde zavedena, v ČR i u 

ostatních zemí se jedná o určitou formu blížící se k rovné dani.    
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Tabulka 2.1 Změny slev na dani. 

Druhy slev 
Do roku 2007 ročně v 

Kč 
Od 1. 1. 2008 ročně v Kč 

Základní sleva na poplatníka 7200 24 840 
Starobní důchodce 0 24 840 
Na vyživovanou manželku (a) 4200 24 840 
Částečný ivalid. důchodce 1500 2 520 
Plně invalid. Důchodce 3000 5 040 
Držitel průkazu ZTP/P 9600 16 140 
Student  2400 4 020 
Zvýhodnění na dítě  6000 10 680 

 

Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. 

 

Další plánované změny v oblasti slev předpokládané na rok 2009, například snížení slev nebyly 

uplatněny, stejně jako plánovaná změna sazby, která měla klesat z 15 % na 12,5 %. V důsledku novely 

zákona, jež proběhla v průběhu roku 2008, snížení sazby a následné snížení slev by mělo dopad 

především na nízkopříjmové skupiny. V této novele došlo k úpravě výše pojistného, které 

zaměstnavatel odvádí měsíčně ze mzdy, zdravotní pojistné zůstává nadále na 4,5 % a sociální kleslo 

z 8 % na 6,5 %. 

Změna sazby daně a úprava slev je jednou z nejvýznačnějších změn v zákoně o DPFO, avšak 

tyto úpravy nejsou jediné. Je nespočetný výčet dalších změn. Mezi další změny upravující tento zákon 

patří například:  

• Daňový bonus, který již platil před reformou, ale nový zákon zvyšuje maximální možnou 

částku na vyplacení z 30.000 Kč na 52.200 Kč ročně. (Je-li nárok na daňové zvýhodnění  

vyšší než daňová povinnost poplatníka, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem). 

• Zákon také ruší minimální základ daně pro podnikající fyzické osoby od roku 2008. 

• Vylučuje zaplacené pojistné na sociálním a zdravotním pojištění z daňových výdajů u 

OSVČ  při stanovení základu daně od roku 2008. Změna je spjata se zavedením superhrubé 

mzdy, jež je základ daně. 

• V souvislosti se zavedením rovné daně se ruší zvláštní režim pro výpočet daně z příjmů 

dosažených za více zdaňovacích období, jelikož tento systém již nemá smysl. 

• Ruší se osvobození úrokových výnosů z hypotéčních zástavních listů emitovaných po 31. 

12. 2007.  
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• Poskytuje daňové zvýhodnění u poplatníka, jenž uzavřel smlouvu na území EU či EHS o 

soukromém životním pojištění pro účely úlev při placení pojistného. 5 

2.2.3 Změna daně z příjmu právnických osob (DPPO) 

Další důležitou změnou, kterou Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů upravuje, je změna 

v oblasti DPPO.  Důležitá úprava se týká výši sazby, kdy z původní sazby 24 % klesla na 21 %, což 

má v důsledku podle dané reformy především stimulovat podnikatelské subjekty k větší ekonomické 

aktivitě. Cíle této reformy taktéž předpokládaly s dalším postupným snižováním sazby, ale po novele 

zákona k tomu nedošlo.  I DPPO má mnoho nesčetných následujících úprav, jsou to například: 

• Rozšíření osvobození dividend a kapitálových výnosů, jež se rozšiřuje i na dceřiné 

společnosti patřící mezi daňové rezidenty ve státech mimo EU, s nimiž ČR uzavřela 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění a při splnění dalších náležitostí uvedených v zákoně  

č. 261/2007 Sb.  

• Zákon také ukládá povinnost zvýšit základ daně o hodnotu neuhrazených závazků, které 

jsou 36 měsíců po splatnosti či jsou již promlčené, jež předtím byly považovány jako 

daňově uznatelný náklad. Nemůžou se také tvořit daňově uznatelné opravné položky nad 

200 tisíc korun. Tato úprava platí jak pro firmy, tak pro fyzické osoby jako podnikatele.  

• Firmy i podnikatelé mohou v určitých případech požádat finanční úřad o závazné posouzení 

ve věcech, výpočtu části nákladu spojené s provozem nemovitosti, posouzení, zda je zásah 

do majetku technickým zhodnocením, či posouzení výdajů na výzkum a vývoj a mnoha 

dalších závazných posouzeních, za které bezprostředně zaplatí částku ve výši 10 tisíc 

korun. 

• Velkou výhodu tato reforma přinesla především skupině osob, jež jsou kapitálově či jinak 

vzájemně spojeny. Těm umožňuje možnost skupinově se registrovat k dani z přidané 

hodnoty (DPH) a vystupovat jako jeden plátce pod jedním registračním číslem. 

• Reformní kroky také pocítí sektor leasingu, kdy minimální doba trvání leasingu se shoduje 

s dobou odepisování pro daňové účely.6 Zrušilo se také zvláštní leasingové odpisování, 

omezila se také celková výše daňově uznatelného nájemného u finančního leasingu a u 

finančního leasingu do zahraničí se sazba srážkové daně zvýšila na 5 % . 

                                                 
5 HOVORKA, M. Daňová reforma 2008. Osobní finance. 2007, č. 10, s. 10-16. 
6 pozn. u nemovitostí alespoň 30 let. 
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2.2.4 Změny daně z přidané hodnoty (DPH) a daně spotřební 

Jak už jsem v předchozích kapitolách zmínila, současným trendem vývoje daňových systémů je 

postupný přesun daňového břemene na daně nepřímé, což pojala za své i reforma veřejných financí. Je 

logické, že ušlé vládní příjmy, vzniklé snížením sazeb u přímých příjmových daní, musí být alespoň 

z části nahrazeny na jiné straně. 

Reforma mění sníženou sazbu u DPH z 5 % na 9 %. Je nutno podotknout, že do skupiny, která 

podléhá snížené sazbě DPH, patří především potraviny, nealkoholické nápoje, léky, stavební práce, 

časopisy a noviny, zvířata, rostliny, vstupné na kulturu i sport, ubytování či dopravu. Novela zákona 

dále nově definuje, na co lze sníženou sazbu daně uplatnit dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v příloze 1. a 2. Klasická 19% sazba DPH zůstává nezměněna. O nové možnosti ke skupinové 

registraci, kterou umožňuje zákon, jsem se již zmínila v odstavci 2.2.3. Pozitivní změnou je 

zjednodušená a přehlednější verze tiskopisu pro přiznání DPH.  

Spotřební daně plní funkci tzv. akcízů.7 Jak již bylo zmíněno, reformní změny přinesly 

především velký nárůst cen cigaret a tabákových výrobků. Tato změna byla provedena v důsledku 

harmonizace zdanění tabákových výrobků v Evropské unii, jež na tyto změny důrazně apeluje. Rada 

Evropské unie v tomto směru vydala patřičné směrnice č. 92/79/EHS, o harmonizaci struktury 

spotřebních daní z cigaret, směrnice č. 92/80/EHS, o sbližování sazeb spotřebních daní z jiných 

tabákových výrobků než z cigaret, č. 95/59/ES, o daních jiných než daní z obratu, které ovlivňují 

spotřebu tabákových výrobků. V těchto směrnicích je také stanovena minimální výše sazeb spotřební 

daně8 a její struktura. Sazba spotřební daně se skládá z valorické (procentní) částky a ze specifické 

(pevné) části, vypočtené na jednotku.  Minimální spotřební daň na cigarety je stanovena na 57 % 

maloobchodní ceny a v absolutní částce minimálně 60 € na 1000 cigaret.  V důsledku se cena cigaret 

zvedla v průměru o 7 Kč na krabičku. Harmonizací chce EU docílit omezení spotřeby a zamezit 

pašování těchto výrobků. 

U ostatních spotřebních daní se EU snaží také sjednotit jednotlivé sazby daně v rámci 

harmonizace, a to pomocí následujících směrnic, jež Rada vydala, směrnice č. 92/81/EHS, o 

harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů, č. 92/82/EHS, o sbližování sazeb 

spotřebních daní z minerálních olejů, č. 92/83/EHS, o harmonizaci struktury spotřebních daní 

                                                 
7 „Selektivní nepřímá daň uvalená na věc, nebere ohled na příjmovou situaci poplatníka, Výrobky podléhající zdanění mají 

výrazně vyšší daňové zatížení.“ Ekonomický slovník, J.Široký.    
8 Minimální spotřební daň se vypočítá podle nejžádanější cenové kategorie, což je cena, za kterou se prodá v daném roce 

nejvíce cigaret.   
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z alkoholu a alkoholických nápojů, č. 92/84/EHS, o sbližování sazeb spotřebních daní z alkoholu a 

alkoholických nápojů. 9 

2.2.5 Změny v oblasti majetkových daní a daně silniční  

Od 1. 1. 2008 došlo u daně dědické k rozšíření osvobození od daně, a to i pro II. skupinu, stejně 

i u daně darovací nyní nemusí platit sazbu osoby patřící do skupiny I. a II. 

U zemědělských pozemků může obec závaznou vyhláškou stanovit osvobození od daně 

z nemovitosti. Obce také získaly nové pravomoci upravit místní fakultativní koeficient, kterým mohou 

daň zvýšit dvakrát až pětkrát. Tato pravomoc je odůvodněna tím, že každé město či obec si bude moci 

samo diktovat, jak velkou částku odvede. Také došlo ke zvýšení koeficientů, které upravují základní 

sazbu daně z nemovitostí v obcích do 1000 obyvatel. Koeficient je 1,0. V letošním roce došlo u daně 

z nemovitosti k zrušení osvobození u novostaveb a zateplených budov.  

Dle novely se do daně silniční řadí také vozidla nejenom určena výhradně pro nákladní 

přepravu těžší než 12 tun, ale i všechna ostatní nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Nově se také 

osvobozují od daně vozidla na pohon LPG, zemní plyn či ethanol. U vozidel, která byla registrovaná 

před 31. 12. 1989 se zvyšuje sazba daně o 25 %, bez ohledu na místo registrace vozidla. 

2.2.6 Nové Ekologické daně 

Česká republika byla povinna nejpozději k 1. lednu 2008 přijmout směrnici Rady č. 

2003/96/EEC, kterou upravily předpisy o zdanění elektrické energie a energetických produktů. Tímto 

započala první etapa ekologické reformy. Druhá a třetí etapa je plánovaná mezi lety 2010 – 2013, kde 

by mělo dojít k úpravě sazeb a daňových zvýhodnění u pevných paliv, elektřiny a zemního plynu. 

Mezi lety 2014 – 2017 se na základě analýz předcházejících let předpokládá prohloubení a rozšíření 

daňové základny. Základním smyslem ekologických daní je omezení negativních externalit 

zatěžujících životní prostředí. Na základě přijetí směrnice vznikly tři nové zákony:  

Zákon o zdanění plynu a některých dalších plynů, kde předmětem zdanění je zemní plyn a 

některé další plyny, které nepodléhají spotřebním daním a jež jsou určeny pro pohon motorů, pro 

výrobu tepla bez ohledu na způsob jeho spotřeby a pro stacionární motory využívané při stavbách, 

veřejných pracích a stavebně inženýrských pracích. Plátci daně jsou dodavatelé, kteří dodali na daném 

území plyn konečnému spotřebiteli, dodavatelé zemního plynu, provozovatelé distribučních sítí, 

přepravních soustav a provozovatelé podzemního zásobníku plynu, dále fyzické či právnické osoby, 

jež použily plyn osvobozen od daně k účelům jiným, než je předmět osvobozený, a při spotřebě 

                                                 
9Harmonizace zdanění tabákových výrobků v Evropské Unii . Daně a finance . 2007, č. 11, s. 7-9. 
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nezdaněného plynu. Osvobozeny od daně naopak je plyn určen pro výrobu tepla v domácnostech, 

k výrobě elektřiny a plyn užitý v metalurgických procesech či mineralogických postupech.  

Zákon o zdanění pevných paliv - předmětem této daně je černé uhlí, hnědé uhlí, koks a 

polokoks z černého či hnědého uhlí, nebo z rašeliny. Plátcem daně jsou rovněž dodavatelé, kteří dodali 

na daném území plyn konečnému spotřebiteli. Od daně jsou osvobozena pevná paliva užita pro výrobu 

v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích a v metalurgických procesech či 

mineralogických postupech. 

Zákon o zdanění elektřiny, jak už z názvu vyplývá, předmětem daně je elektřina. Plátcem 

daně je dodavatel, jenž dodal na daném území elektřinu konečnému spotřebiteli, nebo provozovatel 

distribuční či přenosové soustavy. Od daně je osvobozená ekologicky šetrná elektřina, elektřina 

vyrobená i spotřebovaná v dopravním prostředku a také elektřina vyrobena z již zdaněných prostředků 

(např. ze zemního plynu, z pevných paliv). 

Správcem daně u ekologických daní je celní správa a zdaňovací období je kalendářní měsíc, 

plátce daně je povinen daň zaplatit do 25 dní po skončení zdaňovacího období. Sazby jednotlivých 

daní znázorňuje následující Tabulka 2.2. 10 

 

Tabulka 2.2 Sazby ekologických daní 

Daň z plynu pro pohon motorů 
nebo pro jiné účely 

0 Kč/MWh; od roku 2012 bude navyšováno na 
264,80 Kč/MWh spalného tepla (r. 2020) 

Daň z plynu pro výrobu tepla 30,60 Kč/MWh spalného tepla 

Daň z plynu pro stacionární 
motory, pro provoz strojů a pro 

vozidla určená k používání 
mimo veřejné cesty 

30,60 Kč/MWh spalného tepla 

Daň z pevných paliv 8,50 Kč/GJ spalného tepla 
Daň z elektřiny 28,30 Kč/MWh 

 

Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. 

                                                 
10 KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR. Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31. 12. 2007 s parlamentním 

vyznačením změn od 1. 1. 2008. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2008. 885 s. ISBN 978-80-7357-328-7 
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3 Alternativní koncepty daňové reformy 

Jednotlivé změny jsem vymezila v předchozí kapitole, avšak tato legislativní úprava má své 

zastánce i odpůrce. Legislativní úpravy byly provedeny především pod návrhem konceptů tehdejší 

vlády pod záštitou vládnoucí strany občanských demokratů a koalice. Reakcemi a návrhy ostatních 

stran se budu tedy zabývat v následujících subkapitolách. Vymezím jak opoziční negativní reakce na 

dané změny, ale i názory zastánců dané reformy a také reakce ekonomů a dalších specialistů, jež se 

touto reformou zabývali.  Někteří  z nich nevymezují konkrétní návrhy změn, jen pouze zobrazují 

směry svých názorů. 

 

3.1 Reakce České strany sociálně demokratické (ČSSD) 

ČSSD, jako hlavní opoziční strana vládní koalice11, na základě jejichž návrhů byly změny 

přijaty, jak už jsem výše zmínila, zcela reformu kritizuje a považuje stávající legislativní úpravu za 

nepřípustnou.  

Také ČSSD představila svou verzi reformy veřejných financí pod názvem Cesta k růstu životní 

úrovně, lze lehce odvodit, že tento návrh byl zcela pro sociálně zaměřen, tento program měl být 

především zaměřen na růst životní úrovně obyvatel České republiky. Touto reformou chtěli přinést 

sociální jistoty a to především pro nízkopříjmové skupiny.  Ve svém programu se domnívá, že patřičné 

kroky ke snižování veřejného dluhu nevedou a tvrdí že, vládní reforma je útokem na:  

� Sociální stát – především sektor veřejných služeb.  

� Střední třídu i na nízkopříjmové skupiny obyvatel, především důchodců.  

� Sociální jistoty obyvatel. 12  

 

Velký nesouhlas projevila také v oblasti zavedené rovné daně. Považuje ji za útok na solidaritu 

ve společnosti, domnívá se, že zatíží především příjmové skupiny v oblasti středních vrstev obyvatel a 

může tak dojít k prohloubení sociálních rozdílů mezi obyvateli. V zavedení rovné daně vidí převrácení 

sociálního systému státu a zvýhodnění především pouze 5 %  obyvatelstva patřící do nejvýše 

příjmových skupin a zatížení zbylých 95 % obyvatel. Také nejsou toho názoru, že by rovná daň měl 

                                                 
11 Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – České strany lidové (KDU-ČSL) a Strany 

zelených (SZ) 
12 Cesta k růstu životní úrovně : Aktualizace sociální a hospodářské politiky ČSSD . [s.l.] : [s.n.], 2007. Dostupný z WWW: 

<www.cssd.cz>. s. 1-14. 
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zjednodušit výběr daní a přispět k hospodářskému růstu, považují ji za „nesystémový asociální 

experiment.“ 13 Jsou tedy skalními zastánci progresivního zdanění, v něm vidí jedinou formu 

spravedlivého rozdělení daňového zatížení, bez způsobení sociálních propadů ve společnosti.   

Také nesouhlasí se zvýšením snížené sazby DPH  z 5 % na 9 %, v této změně vidí především 

další zatížení v oblasti životních nákladů obyvatel (pro připomenutí, této dani podléhají především 

potraviny, nealkoholické nápoje, léky atd.).  

3.1.1 Návrh reformy ČSSD 

V sociální soudržnosti vidí ČSSD sociální smír a jedině ten může, dle jejich názoru, zajistit 

stabilitu demokracie a hospodářský růst. Stabilita a růst bude tedy nejefektivněji zajišťována 

prostřednictvím růstu životní úrovně, což stávající reforma nezajišťuje (dle názoru ČSSD).  Hlavní 

myšlenkou návrhu reformy veřejných financí je nesnižovat deficit veřejných financí prostřednictvím 

úpravy daňových sazeb, ale provést prvně konsolidaci rozpočtů a následně poté provést v druhé fázi 

reformy úpravu v oblasti daní. Také snížit deficit veřejných financí prostřednictvím stimulace a 

podpory hospodářského růstu bez provádění razantních škrtů na straně výdajů. 

 Svoji alternativní koncepci, jež představili v programu cesta k růstu životní úrovně,  

implementuj ČSSD takto: 

• Jako cíl souhlasí se snížením deficitu veřejného rozpočtů a to v letech 2010 na 2 –2,5% 

HDP a snížení deficitu státního rozpočtu až na 60 mld. v roce 2010. 

• Prozatímní pozastavení snižování daňových sazeb a prioritní snižování rozpočtového 

deficitu do roku 2008. Složená daňová kvóta14 by měla klesat samovolně. 

• Snížení daně z příjmů pro středně příjmové skupiny a rodiny s dětmi v letech 2009-2010, 

dále také snížení zdanění právnických osob na úrovni cca 17% do roku 2010.  

• Díky mírné daňové politice se omezí vládní škrty a zabrání se zvyšování snížené sazby u 

DPH při plnění daných rozpočtových cílů.  

• Snížení inflačních rizik v roce 2008 díky rozpočtové stabilizaci, jež by následně neměla 

omezit domácí spotřebu a stimulovat tak hospodářský růst.  

• Nerušit daň dědickou a darovací, z nemovitostí a ze zemědělských pozemku 

• Taktéž zajistit ekologickou reformu dle požadavků evropské unie. 

                                                 
13 NOVOTNÝ, Oto. K POVAZE VLÁDNÍHO NÁVRHU DAŇOVÉ A SOCIÁLNÍ REFORMY [online]. 2007 [cit. 2009-

03-01]. Dostupný z WWW: <http://www.socdem.cy/dokumenty/clanky/sl11278/5> 
14 Složená daňová kvóta obsahuje i sociální a zdravotní pojištění  
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• Ponechat sníženou sazbu DPH na 5 %.  

• Zjednodušit a zmodernizovat zákon o daní z příjmů fyzických osob jež by mělo 19% pásmo 

snížit na 17-18 %, redukovat slevy na dani a celkově upravit daňová pásma a to s platností 

k 1.1. 2010. 

• Motivace k práci a podnikání. 

• Pozastavení příjímání zákonů, které by navyšovaly mandatorní výdaje až do roku 2010 

včetně.15 

 

3.2 Reakce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) 

Taktéž KSČM silně negovala vládní návrhy reformy a byla jednoznačně proti současné 

legislativní úpravě. I tato strana bere reformu jako útok na sociální solidaritu v zemi a zvýhodnění 

především vysoko-příjmových skupin občanů. Hlavní výtku dává také tomu, že tato reforma byla 

přijata pouze vládní koalicí, bez podpory opozičních politických stran a především bez podpory 

občanské veřejnosti. Také poukazuje na možnosti znevýhodnění celého veřejného sektoru tedy služeb 

pro občany.  

Dále vytýká, že reforma nemyslí na další faktory, jež zatíží české domácnosti tj. zdražování cen 

elektrické energie v důsledku zvýšení snížené sazby DPH na 9 %,  s tím související zavádění 

ekologických daní, které se také promítne v cenách energií, proces deregulace nájemného v nájemných 

bytech a také změny v oblasti sociálního a zdravotního systému. Taktéž nemyslí na podporu rodin 

s dětmi a příliš omezuje sociální výdaje. 

Podle jejich predikcí reforma vůbec nepomůže růstu české ekonomiky, navíc sníží 

koupěschopnost občanů a podpoří pouze zahraniční firmy, které nejsou závislé na domácím trhu, také 

vůbec neřeší problém deficitu a hospodářského růstu.  

3.2.1 Návrhy reformy KSČM 

Návrh reformy komunistů je postaven především na zachování progresivního zdanění, což vidí 

jako hlavní formu zajištění sociální solidarity, taktéž propaguje větší podporu zaměstnanosti, ve které 

vidí pozitivní přísun pro rozvoj hospodářského růstu, omezení odlivu zisků do zahraničí a podporovat 

návratnost zahraničních investic. Důraz klade také na posílení státní a veřejné kontroly, omezení 

                                                 
15 SOBOTKA, Bohuslav. Cesta k růstu životní úrovně : Prosperita a rozpočtová odpovědnost - alternativní plán ČSSD na 

stabilizaci veřejných rozpočtů. [s.l.] : [s.n.], 2007. s. 14-18.  
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plýtvání financemi (především omezení výdajů na zbrojení a podpory vojenských zahraničních misí), 

potírání korupce a omezení byrokratického aparátu. 

Tyto a následné kroky představila KSČM ve svém volebním programu a dokumentu IV. Sjezdu 

KSČM „Naděje pro ČR“ ve kterém definuje své alternativní cíle reformy veřejných financí takto:  

• Dosáhnout deficitu veřejných financi k roku 2010 pod 3 % HDP, prostřednictvím zvýšení 

rozpočtových příjmů a snížit daňovou zátěž u nejnižších příjmů.  

• Zformovat strukturu úspor a postupně snižovat běžné výdaje na administrativu, výdaje na 

obranu (stabilizace výdajů na úrovni 0,9 % HDP).   

• Garantovat občanům kvalitní strukturu veřejných služeb. 

• Podpora investičních pobídek prostřednictvím využití financí z eurofondů a ne pomocí 

daňového dumpingu. 

• U DPFO zachovat progresivní sazby, snížit nejnižší sazbu na 9 %  (z předešlého 12%  

sazby) a následně přidat další pásmo pro příjem nad 1 mil. Kč se sazbou 40%.  

• Zvýšit čistý příjem u nízko příjmových kategorií prostřednictvím vhodně nastavených 

daňových úlev.  

• U DPPO zachovat 24% sazbu daně, popřípadě zavést také daňovou progresi (jedno pásmo 

pro malé a střední firmy do 25 zaměstnanců a druhu pro zbylé velké firmy). 

• Zavést progresivní zdanění luxusního majetku, neproduktivního kapitálu a spekulaci 

s nemovitostmi.  

• Ponechat daň darovací i dědickou pro I. a II. skupinu, s návrhem osvobodit zdanění pokud 

hodnota majetku nepřesáhne 2 mil. Kč, také zachovat daň z převodu nemovitosti.    

• Zachovat 5% sníženou sazbu DPH, následně do této sazby přesunout položky jako je 

bydlení, ekologie, informace atd. a zrušit osvobození u finančních a pojišťovacích služeb.  

• U spotřebních daní zavést zdanění luxusního zboží a zboží okázalé spotřeby. 

• Přesunout výnosy ze spotřebních dani uvalených na tabákové výrobky a alkohol do 

zdravotnictví.16   

 

                                                 
16 RECMAN, Svatomír. Alternativní přístup KSČM k veřejným financím : Reforma veřejných financí - 2007. [s.l.] : [s.n.], 

2007. Dostupný z WWW: <http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3769&item=35319>. s. 1-22. 
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3.3 Reakce veřejnosti na reformu veřejných financí 

I v řadách veřejnosti ekonomů, analytiku či pouhých řádových občanů má daná reforma své 

zastánce i odpůrce. Především ekonomové se shodují v jedné věci a to, že reforma byla a je potřebná. 

Situace v minulých letech byla pro českou ekonomiku velmi příznivá a to především v oblasti 

ekonomického růstu a právě tato doba byla nejlepší pro zavedení reformních kroků v oblasti veřejných 

financí, jelikož Česká republika má jedno s nejhorších deficitních hospodaření v EU. Názory 

některých ekonomů budou rozebrány níže.  

3.3.1 Reakce a názory občanů  

Ze stran veřejnosti, tedy spíše řádových občanů, se reformní kroky netěší tak velkých ohlasů. 

Občany především negativně reagují na škrty v oblasti vládních výdajů a to zejména u zrušení 

pohřebného, porodného či snížení porodného. V oblasti změn daňových sazeb u přímých daní se 

domnívají, že si především pohorší lidé se středními a nízkými přijmi a především změna sazby DPH 

se projeví v jejich spotřebě a přikloní se k levnějším alternativám zboží jež spadají do této skupiny, 

nebo jejich spotřebu výrazně omezí. Avšak mezi řadami občanů se najdou i takoví, kteří sice nejsou se 

změnami nadšeni, ale respektují to, že se s zadlužeností státu musí něco dělat, takže jim nezůstane nic 

jiného, než s tímto stavem vyrovnat.  

Agentura Factum Invenio provedla průzkum veřejného mínění na následující reformní kroky a 

zjistila, že se zlepšením své situace počítá pouze patnáct lidí ze sta a většina z nich je k reformě zcela 

skeptická a to především k dosažení hlavního cíle reformy jak znázorňuje následující Graf 3.1. 
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Graf 3.1 Pomůže reforma rozpočtům? 

 

 

 

Zdroj: Agentura Factum Invenio [online]. 2005 [cit. 2009-02-12]. Dostupný z WWW 

<http://www.factum.cz/images/zpravy/275/2.jpg> 

3.3.2 Reakce a názory některých ekonomů 

Petr Dufek17  považuje snížení schodku veřejných financí za hlavní motiv, jež by měla 

bezprostředně reforma veřejných financí v České republice obsahovat. Považuje však navrhované 

úspory v sociální oblasti příliš mírné a domnívá se, že nezajistí dostatečnou eliminaci vysokých 

sociálních výdajů vzniklých iniciativou vlády z roku 2006. Jako příznivý fakt reformy vítá stropy na 

zdravotním a sociálním pojistném, které by ve výsledném efektu mělo zajistit příliv zahraničních 

investorů a manažerů, kterým se touto úpravou výrazně zatraktivní zdaňovat své příjmy právě v České 

republice. Také poukazuje na fakt, že v letech 2008 – 2010 může dojít k výpadku daňových příjmů 

v rozsahu nula až 81 mld. Kč, a to co vláda ušetří na DPH, rozdá zpětně na dani z příjmů fyzických 

osob, takže tuto část daně považuje za fiskálně neutrální. Také vidí v novele zákona zvýšení 

                                                 
17 analytik ČSOB 
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nepřehlednosti a složitosti daňového systému, změny můžou vyvolat vyšší inflaci a zpomalení 

hospodářského růstu, ale také mírné zlepšení stavu veřejných financí.18   

 

David Navrátil 19 souhlasí s načasováním reformních kroků a nutnosti provést změny v 

českých veřejných financích. "Čím déle budeme čekat, tím to bude dražší," argumentuje. Poukazuje 

také na fakt, že celkové roční úroky za dluh činí celou třetinu deficitu hospodaření státu. Je také známý 

svou kritikou vysokých sociálních dávek. Podle něj totiž jen prodražují práci a udržují vysokou 

nezaměstnanost. Takže redukce na straně výdajové je u něj patřičně vítaná. Zdůrazňuje potřebu 

zreálnit státní výdaje možnostem české ekonomiky. „Nemělo by se stávat, aby státní finance 

vykazovaly deficit téměř 100 mld. v situaci, kdy se ekonomice takto daří.“ 20 

 

Tomáš Sedláček21 jako jeden z celosvětově uznávaných ekonomů je zastáncem potřeby 

reformních kroků, ale jako každý analytik v ní vidí výhody i nevýhody, které shrnul následovně 

Výhody :  

• Snížení daňové progrese a snížení firemních daní. 

• Přenesení daňového břemene z přímých daní na daně nepřímé. 

• Motivační daňová úleva pro nízko-příjmové skupiny a výrazná daňová úspora pro vysoko-

příjmové jedince. 

• Změny pravděpodobně budou mít mírně pro-růstový impuls. 

• V delším období by na této změně měla vydělat i střední třída formou vyššího růstu 

reálných mezd. 

Nevýhody: 

• Tuto reformu v krátkém období na svých bedrech ponese střední třída. 

• Nárůst snížené sazby DPH povede k mírnému nárůstu cen, což vyvolá inflaci. 

• Reforma neadresuje nejpalčivější problémy naší ekonomiky, totiž problematiku starobních 

důchodů a z ní plynoucí výši pojistného. 

                                                 
18 DUFEK , Petr. Vládní reforma : Mírný pokrok v mezích zákona [online]. 2004 [cit. 2009-03-25]. Dostupný z WWW: 

<http//:www.csob.cz/WebCsob/Data/flash/2007/A_070503a.pdf>. 
19 hlavní ekonom české spořitelny 
20 NAVRÁTIL, David. Čím déle budeme čekat s reformami, tím hůře [online]. 2007 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: 

<http://ekonomika.idnes.cz/navratil-cim-dele-budeme-cekat-s-reformami-tim-hure-fw3-

/ekonomika.asp?c=A070104_140629_ekonomika_plz>. 
21 ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB 
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• Změny nezjednodušuje správu ani výběr daní. 

• Navázání základu daně u fyzických osob na „superhrubou“ mzdu je nestandardní a tato 

úprava má na svědomí zrychlenou daňovou regresi u lidí s příjmem nad 80 tisíc korun.22 

 

Pavel Kohut23 jakožto dlouholetý poradce ministerstva financí na obou stranách politického 

spektra, patří mezi zastánce především rovné daně. Je názoru, že „Rovná daň deformuje ekonomický 

mechanismus méně než složitý daňový systém. Ekonomika s rovnou daní pak může lépe využít 

ekonomické stimuly“24.  Podle jeho analýz a studií se domnívá, že rovná daň není žádný experiment, 

ale že právě v případě zavedení rovné daně roste ekonomika výrazně rychleji než ekonomiky se 

zavedeným progresivním zdaněním. Také popírá, dle jeho názoru, mýtus, že rovná daň způsobí jakousi 

sociální propast mezi občany. Historie již v několika případech ukázala, že při zavedení rovné daně 

(tedy snížení horní sazby v rámci zavedení rovné daně) se spíše zvýší příjem do státního rozpočtu, 

protože bohatší vrstvy už nebudou chtít složitě obcházet daňové zákony, snižovat základ daně a 

umisťovat finance v daňových rájích, což by pro ně bylo finančně nákladnější.  

Lze tedy lehce vyvodit, že i on je zastáncem některých reformních kroků. Především se 

domnívá, že bez reformy by se česká ekonomika mohla dostat lehce do recese, a právě využití dobré 

ekonomické situace pro zavedení reformních kroků byla ta pravá doba. Také poukazuje na to, že i přes 

ekonomickou konjunkturu v minulých letech česká ekonomika hospodařila s deficitními financemi, 

což pokládá za chybu vzniklou z populistických kroků vlády, jež sestavovala rozpočet na rok 2006–07.      

                                                 
22 SEDLÁČEK , Tomáš. Reforma v kostce: výhody a nevýhody [online]. 1999-2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 

<http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sedlacek.php?itemid=575>. 
23 ekonomický analytik 
24 KOHOUT, Pavel. Tygři daní všem stejně [online]. 1997-2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.www.virtually.cz/index.php?art=13662>. 
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4 Vlastní návrhy legislativních změn  

Současnou podobu úprav daňového systému České republiky, názory a alternativy k její formě 

jsem již formulovala v předchozích kapitolách. Závěrečná část bude na ně bezprostředně vázána.  

Následovně, dle svého názoru, posoudím stávající reformu i alternativní koncepty této reformy. 

Z těchto posouzení vymezím koncepci vlastních legislativních úprav. Bohužel podrobné posouzení 

výsledných efektů, které tato reforma přinesla není možné, poněvadž pro období roku 2008 nejsou 

výsledné statistiky ještě zveřejněny.  

 

4.1 Posouzení stávající reformy veřejných financí 

Na úvod musím souhlasit s řadou odborníků, že doba pro zavedení dané reformy byla jistě 

správně načasována, kdy jindy provádět reformní kroky než v době globální konjunktury. Není 

efektivní zavádět jakákoli opatření v době úpadku a recese, kdy by na ně ekonomika mohla negativně 

reagovat a uskutečnění radikálnějších změn by nemusela unést.  

Nutné je také podotknout, že není moc přínosné, že i přes příznivý ekonomický růst, se 

hospodařilo a hospodaří už dlouhá léta s deficitem veřejných financí. Proto byla reforma zcela na místě 

a dluhy, které se ocitají v dlouholeté spirále, je nutné odstranit. Je však reforma veřejných financí  

účinná do té míry, aby  opravdu zmírnila dluhové problémy státu? 

Rovná daň (jednotná sazba daně) je určitě jedna z dobrých cest k odstranění části náročnosti 

výběru daně, není zcela vhodné ji považovat za experiment. Již v několika ekonomikách se osvědčila, i 

když se nevyskytuje zcela v čisté podobě. Z historie nám empirie dokazuje, že když dojde ke snížení 

daňových sazeb, zvýší se tím podíl daňových příjmů (jak už sem poukázala v argumentech v kapitole 

3.3.2). Příkladem může být Rusko, kdy v letech 2001 prezident Putin zavedl jednotnou sazbu daně z 

příjmů fyzických osob ve výši 13 %, a během roku vzrostl objem odvedených daní o 28 %. Také 

v historii České republiky se tato skutečnost osvědčila, kdy daň z příjmů právnických osob v roce 1999 

činila 35 %  a podíl inkasa na HDP vykazoval 2, 47 %, postupně se tato daň snižovala, do roku 2007 

na 24 % a nyní na 21 %, podíl inkasa na HDP již v roce 2006 vykazoval 2, 96 %. Dalo by se také 

podotknou, že se jedná ve svém slova smyslu o efekt Lafferovy křivky (viz kapitola 1.4.4). 

Pozitivní fakt vidím také ve snížení sazeb daně z příjmů, tato skutečnost může efektivně 

stimulovat a podporovat podnikání a tím i celkový hospodářský růst, respektive také částečně 

eliminovat šedou ekonomiku.  

Určitá motivace k práci a podnikání, prostřednictvím snížení daňové zátěže u přímých daní je 

jistým positivem této reformy, ale co považují za nepřínosný zpětný krok je takzvaná superhrubá 
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mzda. Připadá mi složité ve svém slova smyslu zdanit daň daní. Ve výsledném efektu se tedy ze mzdy 

neodvede pouhých 15 %, ale přibližně cca 23 %. Superhrubá mzda je zcela unikátní a nestandardní a 

nikde jinde ve světě se nevyskytuje. 

Následovně, aby nebylo daňové břemeno tak velké (především pro skupiny, jež patřily před tím 

do těch nižších daňových pásem) a proto, že u rovné daně nelze uplatnit společné zdanění manželů, 

byly rozšířeny a zvýšeny odvody slev na dani (viz Tabulka 2.1). Tento skutečnost je sice příznivá pro 

občany, právě z řad nízko-příjmových či středních vrstev, kterým se daňové zátěž podstatně zvýšila.  

V první kapitole jsem se zmínila o současném trendu přesunu daňového břemena od daní 

přímých k daním nepřímým, což si vzala reforma taktéž za své. Sice zvýšení nižší sazby DPH je 

poněkud kritizováno a značně nepopulární, ve výsledné fázi, to co se ušetří na dani z příjmů, se 

vynaloží na zvýšené ceny potravin a energie. Již nyní můžeme zaznamenat pokles spotřeby u určitých 

druhů komodit.  

Úprava v oblasti spotřebních daní byla všeobecně závazná a plynoucí ze směrnic Evropské 

unie, jež musela naše legislativní úprava plně respektovat a přijmout, podotýkám také, že je vhodnější 

zdaňovat neřesti a prvky, které škodí životnímu prostředí než práci. 

Osvobození osob I. a II. skupiny od daně dědické a darovací, považuji jako vstřícný fakt 

k obdarovaným a dědicům patřící do této skupiny. Předešlý majitel, který náležel do linie rodinných 

příslušníků, musel již v určité formě (DPH, daň z nemovitosti) daň zaplatit. Tato změna implementuje 

jistou solidárnost v řadách této rodinné linie.    

Důležitý prvek, jež tato reforma opomíná je odstranění administrativní náročnosti výběru daní. 

Souhlasím s názory několika ekonomů, že pokud by se spojily daně a ostatní kvazi daně (což je např. 

sociální pojištění), do jisté míry by došlo k zefektivnění a zároveň především k zlevnění výběru daní.     

Avšak nesmíme opomenout hlavní cíl této reformy a to je především ozdravení veřejných 

financí a zmírnění jejich deficitu. Není tedy primární argumentovat to, kdo na reformě vydělá či kdo 

bude mít nějaké ztráty. Musíme se zaměřit především na výsledný efekt, který by se měl projevit ve 

zmírnění už tak velkého dluhu. Česká republika patří mezi státy, které poskytují svým občanům 

všestrannou péči a to jak v oblasti různých sociálních dávek, nemocenský dávek i důchodových penzí, 

což skoro žádná země v takovéto míře neposkytuje. Právě mandatorní výdaje určené na tyto služby 

představují největší část státního rozpočtu. Reforma by se měla tedy primárně zaměřit na redukci v této 

oblasti, a především na změnu v systému důchodové reformy, než na změnu respektive 

restrukturalizaci daňového systému, který je sice ve svém jádru určitým výnosem, ale není to razantní 

krok, pouze malá „kosmetická úprava“.  
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4.2 Posouzení alternativních návrhů reformy  

Návrhy opozičních stran mají také své klady a zápory. Dle mého míněni byly postaveny spíše 

na politické bázi populismu, než na tom aby řešily skutečné jádro problému. Sociální cítění, které 

z nich vyzařuje je sice chvályhodné, ale pro stávající situaci ekonomiky nepoužitelné.  

Námitka, že rovná daň způsobí hlubší propad mezi sociálními třídami, a že tato reforma je 

útokem na pouhé občany není zcela pravdivá. I rovná daň přece nese jistou míru progrese, a to díky 

slevám a daňovým úlevám, o které lze základ daně snížit respektive celkový daňový odvod zvýhodnit, 

tedy jistá míra progrese se díky těmto výhodám bude vždy vyskytovat i u rovné daně. Je také rozdíl 

odvádět 15% daň z hrubého příjmu deseti tisíc (daň bude činit 1500,-Kč) a odvádět tu samou sazbu 

z částky dvaceti tisíc (daň bude činit 3000,-Kč). Není tedy příliš stimulující, aby osoby, které 

investovaly do svého lidského kapitálů (především vzdělání či kariérní růst), byly v budoucnu zatíženy 

vyšší daňovou sazbou. V tomto ohledu je zcela adekvátní považovat jednotnou sazbu daně za 

spravedlivou.  

I když tíhu daňové reformy tedy především ponese střední třída a daňové břemeno nebude tak 

rovnoměrně rozprostřeno, výrazné snížení přímých daní pomůže především zhruba 20 procentům 

nejbohatších Čechů, avšak každá reforma musí přinést i své oběti. Následovní snižování progresivních 

sazeb u nízko-příjmových skupin by teprve bylo nesolidární vůči ostatním příjmovým skupinám. Také 

zvýšení čistého příjmu u nízko příjmových kategorií prostřednictvím vhodně nastavených daňových 

úlev, by představovalo jen další odliv inkasních prostředků.  

Zdanění luxusního zboží, neproduktivního kapitálu a spekulace s nemovitostmi je dosti „volno 

myšlenkové“. Tyto komody již jednou daní pří nákupu zdaňovány jsou, není tedy pádný argument, 

proč by se měli ještě jednou zdanit, když nepatří mezi zboží škodlivé spotřeby. 

Přínosným poznatkem sociálních demokratů je, že by se reforma v první fázi měla zaměřit 

především na snížení deficitu a až poté na úpravu daňového systému.  

Obě dvě opoziční strany mají taktéž za cíl snížení deficitu do roku 2010, ale ani jedna z nich 

neuvádí konkrétní kroky k dosažení daného cíle a zvýšením příjmů při jejich sociální politice je tedy 

slabým argumentem. Omezení výdajů na obranu by výrazně nezredukovalo celkovou výdajovou 

bilanci. Rovněž nastavení mírné daňové politiky není blíže specifikováno a bez vládních škrtů na 

straně výdajů se reforma neobejde. 

Jak už jsem v úvodu této kapitoly zmínila oba tyto návrhy reformy byly dle mého názoru 

z části populisticky zaměřené a silně nepromyšlené. Stejné jako ve stávající reformě zapomínají na 

jádro problému a tím jsou mandatorní výdaje jež tvoří poměrnou část celkových výdajů našeho státu, 
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ani jeden z návrhů neuvažuje o jejich redukci. Kdybychom uvažovali o zavedení některé z variant této 

reformy následný efekt by mohl být horší než nulový. 

 

4.3 Návrhy legislativních změn 

V předchozích částech této kapitoly jsem vymezila své vlastní názory na stávající reformu i na 

alternativní koncepce opozičních stran. Nyní však přistoupím k vlastní vizi legislativních úprav. 

Změnami daní z příjmů chtěla vláda zvýšit tlak na motivaci pracovat či dosahovat většího 

zisku, a rovná daň by poté měla zajistit příznivý ekonomický růst (investice, úspory, spotřeba, redukce 

šedé ekonomiky) a stabilizovat či dokonce zvýšit daňový výnos, s přispěním minimalizace celkových 

nákladů na daně. Avšak na hospodářský růst nepůsobí pouze jedna daň následné zvýšení snížené sazby 

daně, a tím i většiny cen může mít opačný efekt. Jak už bylo několikrát zmíněno, reforma veřejných 

financí byla nezbytá a měla především zmírnit deficit veřejných financí. 

Kroky patřičné reformy25 tedy shrnu v následujících podkapitolách. Je nutné podotknout, že by 

se jednotlivé kroky měly udělat najednou a rázně formou tzv. šokové terapie26, včetně reformy 

zdravotnictví a důchodové reformy.  

4.3.1 Vymezení skutečného problému a cíle reformy 

Cílem reformy je snížení deficitu veřejných financí, který zatěžuje českou ekonomiku již 

několik let. Reforma by se měla tedy nastavit tak, aby bylo dlouhodobě tohoto cíle dosahováno. Je 

nutné, především eliminovat důvody, které tuto situaci zapříčinily a to zejména vysoký podíl 

mandatorních výdajů na sociální politiku, následující Tabulka 4.1 znázorňuje nárůst výdajů na sociální 

ochranu a také celkový výdajů od roku 2001, podotýkám že nepoměr mezi výdaji na veřejné služby a 

výdaji na veřejný pořádek oproti těm sociální je rapidní. Stát by měl především zajišťovat tyto veřejné 

statky a ne se zaměřovat na politiku přerozdělování. 

                                                 
25 Uvažujeme  návrh mé legislativní úpravy tedy dále již jen reforma  
26 Rychlejší cesta transformace založenou na dynamických hlubokých změnách.šššššššššššššššč 
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Tabulka 4.1 Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí (COFOG) 

Zdroj: ČSÚ Statistická ročenka České republiky 2008, Národní účty. 

 

Redukce vládních výdajů na sociální politiku a politiku zaměstnanosti by tedy byl první krok 

k reformy. Díky hojným sociálním podporám u nás neexistuje takměř žádná chudoba, což je z jedné 

strany pozitivní, ale zcela neproduktivní. Je nutné tedy nastavit výdaje na sociální politiku takovým 

způsobem, aby občany stimulovaly k práci a ne jen k využívání těchto dávek. Tyto změny nejsou sice 

moc populární mezi občany, ale je nutno si odvyknout od neustálých státních injekcí, to může vést 

k většímu úsilí postarat se sám o sebe a nespoléhat se na stát. Výsledným efektem by mohlo dojít ke 

zvýšení zaměstnanosti.  

4.3.2 Úprava daňového systému  

Redukce výdajové stránky státního rozpočtu by částečně eliminovala orientaci na stranu 

příjmů. Přímé daně by neměli nadměrně zatěžovat ekonomické subjekty, naopak by měli stimulovat 

k ekonomické aktivitě. I přes velkou kritiku z řad opozice Česká republika patří mezi země s docela 

nízkou daňovou kvótou.  

Jistě je efektivnější zdaňovat spotřebu než práci, proto je vhodné přesunout daňové břemeno 

z daní přímých na nepřímé. Vezměme v úvahu, že práce bude zdaněná nižší daní a spotřebě daňová 

zátěž stoupne, výsledným efektem bude více reálných finančních prostředků, které mohou být 

vynaloženy dle vlastního uvážení, a to buď na spotřebu, nebo na úspory. Ceny komodit díky změně 

DPH sice stoupnou, ale je nutné podotknut, že i tak se ceny komodit budou lišit, a záleží jen na 

individuální volbě, zda zvolit dražší či levnější produkt.  

               

v mil. Kč, běžné ceny                  COFOG 

Skupina 
Kód 

 

2001 2002 2003 2004 20051) 20061) 

Celkem   1 046 453 1 141 206 1 219 457 1 270 461 1 340 294 1 409 224 

Všeobecné veřejné služby 01 99 754 124 072 132 896 138 869 164 874 157 813 

Obrana 02 37 520 39 002 49 873 38 841 49 063 39 997 

Veřejný pořádek a bezpečnost 03 51 922 52 965 57 901 60 863 66 432 69 291 

Ekonomické záležitosti 04 222 281 211 661 216 753 212 230 208 476 223 658 

Ochrana životního prostředí 05 23 055 24 663 30 191 30 793 35 035 37 012 

Bydlení a společenská infrastruktura 06 28 293 16 388 32 402 29 427 40 243 39 344 

Zdraví 07 141 738 154 881 165 338 207 028 215 204 231 143 

Rekreace, kultura a náboženství 08 26 310 31 083 32 810 34 498 35 976 42 591 

Vzdělávání 09 103 003 129 168 134 052 135 313 142 929 159 122 

Sociální ochrana 10 312 577 357 323 367 241 382 599 382 062 409 253 
                
*) údaje v letech 1995 až 2003 jsou založeny na 
metodách odhadu 

          

1)  údaje k 31. 12. 2007             
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Snížení sociálních dávek by zamezilo motivaci preferovat pobírání sociálních dávek před prací, 

a zároveň nízké zdanění příjmů by od práce neodrazovalo. Ve výsledném efektu by tedy došlo ke 

stimulaci ekonomického růstů, zvýšení zaměstnanosti i ke snížení deficitu.  

Zůstává však otázkou, jak správně nastavit daňové sazby tak, aby byly stimulující k práci a 

podnikání. Rovná daň sama o sobě podporuje celkový ekonomický růstu, což je také z praxe 

dokázáno. Po zavedení rovné daně některé země začali vykazovat větší podíl daňových příjmů viz 

Tabulka 4.2.    

 

Tabulka 4.2 Podíl daňových příjmu před a po zavedení rovné daně na HDP(%), 

PIT 
 

CIT 
 

nepřímé daně 
   

*  rok 
před rok po  

rok 
před rok po  

rok 
před  rok po 

Estonsko  8,5 8,1 4,8 3,5 11,1 13,3 
Litva  5,0 5,4 5,3 2,5 6,2 6,3 

Lotyšsko  5,4 5,6 2,0 2,4 12,6 12,5 
Rumunsko 3,0 2,3 2,7 2,4 10,2 10,9 
Slovensko  3,3 2,6 2,8 2,4 9,8 11,4 

Rusko  2,4 2,9 5,5 5,8 8,6 9,9 
Ukrajina  5,1 3,8 5,0 4,7 8,8 8,6 
Gruzie  2,7 2,5 1,6 1,9 8,1 11,0 

Průměr Ø 4,4 4,1 3,7 3,2 9,4 10,5 
 

* Rovná daň zavedena v letech : 1994 Estonsko, 1995 Litva a Lotyšsko, 2001 Rusko, 2003 Ukrajina, 

2004 Slovensko, 2005 Rumunsko a  Gruzie. . 

Zdroj: ČIŽÍK , V . Rovná daň v teorii a praxi : Studie pro MF. [s.l.] : [s.n.], 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Rovna_dan_v_teorii_a_praxi_pdf.pdf>. s. 21 

 

Dle mého názoru i rovná daň dokáže zajistit bezprostředně daňovou spravedlnost, bez 

jakéhokoli prohloubení rozdílů mezi sociálními třídami a to prostřednictvím slev na dani, jak sem již 

argumentovala výše. Sazby by měly být adekvátní, a příliš nezatěžovat práci či podnikání a zároveň, 

by měly tvořit dostatečný zdroj příjmů pro potřeby veřejného sektoru.  

Ideální výši sazeb, lze jen těžko odhadnout a jak už jsem zmínila, přiměřené musí být také 

výdaje. Je však rozumné snížit daň a následně jí ještě jednou upravit pomocí superhrubé mzdy a 

zároveň jí kompenzovat rozšířením slev a zavedením vyššího sníženého DPH.  

I já jsem zastáncem rovné daně, progresivní sazby zbytečně zatěžují administrativní náročnost 

a činí celý systém složitý a z části neprůhledný (zejména při odvodu daně vybíraného srážkou). 

Optimální sazba daně z příjmu, jak právnických tak fyzických osob i DPH by se měla pohybovat 
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kolem 18 %. Daňový systém by se tak přiblížil co nejvíce konceptu rovné daně. Podotýkám, že tato 

forma se příznivě osvědčila na Slovensku, kde reforma z roku 2004 zavedla jednotné sazby z příjmů a 

DPH na 19 % a zajistila tak příznivý ekonomický růst 8,7 % a schodek rozpočtu pod 3 %, který zajistil 

zavedení Eura již v roce 2009.   

Nízké zdanění příjmu by zajisté vedlo ke stimulaci ekonomického růstu, přílivu zahraničního 

kapitálů a také k podpoře zaměstnanosti, u daně z příjmů právnický osob by došlo k zamezení přesunu 

daně a částečné eliminaci šedé ekonomiky. DPH musí být sladěno v kontextu nařízení Evropské unie 

respektive jednotného vnitřního trhu, kdy se standardní sazba musí pohybovat v rozmezí 15 % - 25 %. 

Přílišně zatěžovat spotřebu je pro ekonomický růst zcela kontraproduktivní, proto by byla vhodná 18% 

sazba daně pro další stimulaci ekonomického růstu. Snížená sazba DPH, obsahuje komodity běžné 

(potraviny) či nutné (léky) spotřeby, proto by měla být o něco nižší, než stávající. Přibližně na úrovni 

7–8 % zejména, aby střední a nízko-příjmové skupiny lepé rozprostřely daňovou zátěž, která se jim 

změnou progresivity daně zvýšila, a zajistil by se zvýšený příjmem státního rozpočtu. 

Dalším aspektem, který by měla reforma obsahovat je výrazné zjednodušení administrativní 

náročnosti výběru daní. V současnosti legislativní úprava i nadále obsahuje nespočet výjimek slev, 

osvobození a úlev, které činí daňový systém dosti neprůhledný. Patřičná redukce těchto složek by 

výrazně zjednodušila a zlevnila výběr daně a zároveň by zajistila průhlednost odvodu daně a eliminaci 

daňových úniků. 

Změny sazeb spotřebních a ekologických daní jsou realizovány v rámci harmonizace daňových 

systému Evropské unie, takže o restrukturalizaci v této oblasti česká legislativa příliš pravomocí nemá. 

Veškeré změny musí být nastaveny v souladu s právem Evropského společenství.  

Majetkové daně nepředstavují nijak významný a stálý daňový příjem. I tyto daně by se měli 

zjednodušit, zefektivnit či dokonce úplně zrušit v případě daně dědické, darovací a z převodu 

nemovitosti. Při platbě majetkových daní dochází přece k duplicitnímu zdanění (příjem z prodeje 

majetku byl zdaněn důchodovou daní). Je nespravedlivé a kontraproduktivní odvádět daň dvakrát. Daň 

z nemovitosti je až nadměrně administrativně náročná a mnohdy její výnos převyšuje náklady na 

výpočet daně. Proto by se systém výpočtu daně měl zefektivnit.    

Pro lepší pochopení shrnu mé návrhy v bodech:  

• Zaměřit se nejdříve na redukci vládních výdajů, především mandatorních výdajů na sociální 

politiku a státní politiku zaměstnanosti, podpořit tak zaměstnanost.  

• Přiblížit daňový systém co nejblíže k aspektům rovné daně tj. příjmy a DPH zdanit 18% 

sazbou, stimulovat tak ekonomický růst, podpořit podnikatelskou sféru a zamezit tak 

přesunu daní do zahraničí, zredukovat administrativní náročnost výběru daně, snížit daňové 

zatížení spotřeby a podpořit tak celkovou spotřebu i ekonomický růst.  
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• Sníženou sazbu DPH nastavit v rozmezí 7–8 %, zvýšit tak daňový příjem státního rozpočtu, 

tak částečně vykompenzovat ztrátu z příjmu základní sazby DPH. Snížením sazby z 9% 

pomoci rozprostřít daňovou zátěž, kterou by po zavedení rovné daně nesly především 

střední a nízko-příjmové skupiny.  

•  Upravit a sjednotit slevy na dani pro zjednodušení administrativní náročnosti, a lepší 

průhlednosti daňového systému. 

• Ekologické a spotřební daně harmonizovat dle nařízení a směrnic Evropské unie.  

• Zjednodušit a zefektivnit majetkové daně, tak aby nedocházelo k duplicitnímu zdanění, 

případně zrušit daň dědickou, darovací a z převodu nemovitosti, zjednodušit tak 

administrativní náročnost. 
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5 Závěr  

Stav veřejných financí České republiky byl za poslední roky hospodaření našeho státu vskutku 

neúnosný a patřičné kroky k jeho eliminaci byli bezpochybně potřebné a zcela nevyhnutné. Efektivně 

nastavené nástroje hospodářské politiky by měli především vést k příznivým výsledkům celkového 

ekonomického růstu státu. Stabilizace veřejných financí prostřednictvím změn v oblasti daňové, je 

jedním z kroků k dosažení tohoto cíle. Problémy ve sféře veřejných financí se ročně prohlubují, proto 

je za potřebí nalézt východisko z této situace.  

Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. platný od  1. ledna roku 2008, 

vymezuje patřičné kroky, jež by měli vést k hlavnímu cíly, stabilizaci veřejných rozpočtů, ale i 

k celkové stimulaci ekonomického růstu státu. Analýzou daných reformních kroků, jsem se pokusila 

zjistit efektivitu stávajících změn v oblasti daňové. Stěžejním úkolem je tedy zjistit, zda změny jsou 

účinné a povedou k patřičné stabilizaci. Dále se také zabývám analýzou návrhů alternativních stran, jež 

měli odlišné přístupy k dosažení stabilizace veřejných financí. 

V závěru své práce bych tedy chtěla shrnout jednotlivé poznatky o stávající reformě veřejných 

financí, a také důvody proč jsou tyto změny málo efektivní a nerazantní. Také následně formuluji své 

vlastní legislativní úpravy a objasním důvody jejich výhodnosti.  

Jak jsem již několikrát výše zmínila, stav veřejných financí byl za poslední roky vskutku 

neúnosný, a bez zavedení patřičných změn by mohlo dojít k předlužení českého státu. Patřičné kroky, 

které by zlepšili tuto situaci, byly bezprostředně potřebné. Hlavním cílem této reformy je především 

zmírnění deficitu veřejných financí. Stávající zákonná úprava, však z části opomíná tento cíl, poněvadž 

se dostatečně nezaměřuje na redukci vládních výdajů především těch mandatorních, které právě 

nejvíce zatěžují státní rozpočet. Změny v oblasti daňové nejsou dostatečně razantní a pouze 

restrukturalizují daňový systém. Zavedení superhrubé mzdy vyvolává mylný dojem o výši sazby daně 

z příjmů fyzických osob (15 %), která ve výsledném efektu tvoří cca 23% sazbu daně. Positivní efekt 

přináší zavedení jednotné sazby daně, což z části ulehčilo administrativní náročnost výběru daně (ne 

však razantně), i když krátkodobě daňovou zátěž ponese především střední třída. Což je 

vykompenzováno rozšířením slev na dani. Snížením sazby daně z příjmů právnických osob lze 

předpokládat stimulaci v podnikatelské sféře. Zvýšení spodní sazby DPH povede k mírnému nárůstu 

inflace. Domnívám se, že reforma bude mít nulový efekt, v důsledku nedostatečné kompenzace ztráty 

výnosu u daní z příjmů a málo razantním změnám v oblasti výdajové.   

Model reformy dle mého návrhu se v prvé řadě zaměřuje na redukci vládních výdajů v oblasti 

sociální, dále snahu přiblížit daně z příjmů a DPH konceptu rovné daně, a to ve výši 18%. Ponechává 

sníženou sazbu DPH, s doporučením nastavit ji v rozmezí 7-8%, zvýšit tak daňový příjem státního 
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rozpočtu, tak částečně vykompenzovat ztrátu z příjmu základní sazby DPH. Snížením sazby z 9% 

pomoci rozprostřít daňovou zátěž, kterou by po zavedení rovné daně nesly především střední a nízko-

příjmové skupiny. Patřičně redukuje administrativní náročnost výběru daně, odstraněním početných 

slev a odpočitatelných položek, čím by se celý daňový systém výrazněl zefektivnil. Také se zaměřuje 

redukci a zefektivnění majetkových daní, aby nedocházelo k duplicitnímu zdanění.     

Výsledný efekt celkových navrhovaných změn by mohl vést ke snížení schodku veřejných 

financí a to v dlouhodobém horizontu, vhodně nastavené sazby daní by mohly působit positivně na 

ekonomický růst, podpořit podnikání a zvýšit zaměstnanost. Také omezení vládních výdajů na státní 

politiku zaměstnanosti by mohlo zaměstnanost positivně stimulovat a zamezit zneužívání státní 

podpory. Při odstranění patřičné administrativní náročnosti by mohlo dojít k efektivnějšímu výběru 

daní. Reforma by měla také vést k důvěře poplatníka ve státní správu a k přesvědčení, že prostředky 

získané z těchto plateb jsou vynakládány dle skutečných potřeb státu.  

Současná ekonomická situace, která přinesla ekonomickou krizi a propad světového 

hospodářství, může celkové výsledky a efekty dané reformy poněkud zkreslit. Také situace vlády jež 

zavedla reformní kroky, se náhle změnila jejím odvoláním, můžeme tedy očekávat, že nová 

překlenovací vláda, přinese  případné restrukturalizace a další změny v oblasti daňové respektive v 

oblasti veřejných financí. Konkrétnější postupy v reformních krocích však nejsou prozatím známy. 

Nesmíme také opomenout předčasné volby vlády, jež se budou konat v říjnu letošního roku, které 

mohou opět situaci zcela změnit. 
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USA – United States of America, Spojené státy americké 
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