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Úvod 

 

 Daňový systém je nedílnou součástí každé fungující ekonomiky. Míra jeho 

efektivnosti určuje, jak se bude daná ekonomika vyvíjet. Nastavení daňového systému může 

významně ovlivňovat chování spotřebitelů, investorů, formování nabídky a poptávky            

na jednotlivých trzích. Jeho dopady lze spařovat ve všech sférách života společnosti, proto je 

jeho význam velmi široký. 

 Dlouholetým trendem je proces globalizace a integrace do nadnárodních struktur. Je 

důležité mít přehled o způsobu hospodaření v jiných zemích a brát si z něj inspiraci                 

a ponaučení, vždy ale s ohledem na různá specifika, jako např. sociální, kulturní, přírodní           

a ekonomické podmínky. 

 Cílem bakalářské práce je prozkoumat složení daňových systémů dvou na první 

pohled zcela odlišných zemí, a to České republiky a Švédského království, vzájemně porovnat 

odlišnosti obou systémů, objevit případné nedostatky a navrhnout možná řešení. Z důvodu 

omezeného rozsahu se práce nezabývá hlouběji zkoumáním dopadu daňového systému          

na životní úroveň obyvatelstva.  

 K popisu dějinného vývoje struktury daní a současné podoby daňových systémů České 

republiky a Švédska je použita metoda deskripce, která obecně slouží d popisu předmětů, jevů 

či situací, v kapitolách „Geneze daňového systému České republiky a Švédska“                      

a „Charakteristiky daňového systému České republiky a Švédska“.  

 Metoda komparace se uplatňuje tam, kde je třeba zkoumané předměty, jevy či situace 

vzájemně porovnat a najít společné nebo rozdílné prvky. V bakalářské práci bylo komparace 

využito při porovnávání odlišností daňových systémů České republiky a Švédska v kapitole 

„Komparace obou daňových systémů“. 

 Strukturu bakalářské práce tvoří tři stěžejní kapitoly, a to kapitoly „Geneze daňového 

systému České republiky a Švédska“, „Charakteristiky daňového systému České republiky      

a Švédska“ a „Komparace obou daňových systémů“. 

 Kapitola „Geneze daňového systému České republiky a Švédska“ zachycuje vývoj 

struktury daňových systémů v průřezu historických událostí od prvních zmínek až                

po současnost.  

 Následující kapitola „Charakteristiky daňového systému České republiky a Švédska“ 

ve svém úvodu objasňuje základní pojmy z oblasti daňové problematiky a poté rozvádí 

charakteristiky a strukturu současných daňových systémů obou zemí. 
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 Poslední kapitola „Komparace obou daňových systémů“ v úvodu seznamuje 

s obecnými informacemi o České republice a Švédsku a poté postupuje k výčtu konkrétních 

odlišností v jednotlivých oblastech daňových systémů, které jsou okomentovány. V závěru 

kapitoly jsou návrhy, v čem by se český daňový systém mohl inspirovat od toho švédského.  

 Bakalářská práce je zpracována pomocí počítačové techniky v prostředí Microsoft 

Office. Text je psán v textovém editoru Microsoft Word, schémata a tabulky jsou tvořeny 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

 Veškeré údaje v této práci jsou vztaženy k legislativě platné k 31. 12. 2008. 

 

 

1. Geneze daňového systému České republiky a Švédska 
 

 Kapitola pojednává o utváření a formování daňových systémů ČR a Švédska             

od prvních záznamů až po současnost1. Informuje o vzniku či zániku jednotlivých druhů daní      

a stručně je charakterizuje. 

 

1.1. Geneze daňového systému České republiky2 
 

 První dochované zmínky hovoří o poplatcích, které měly charakter daně, odváděných 

na našem území již v 10. století. Jednalo se o tzv. celní regál. Byla to výlučná práva 

panovníka, která za úplatu poskytoval k dočasnému využití. O dani míru se píše jako              

o nejstarší přímé dani. 

Koncem 12. století se začaly vybírat i daně z majetku, konkrétně daně z obdělávaných 

pozemků a daně z městských domů. Ty byly na krátkou dobu nahrazeny prodejní daní, která 

měla charakter daně z obratu. Zatěžovala zejména města, proto se od jejího vybírání v 16. 

století upustilo.  

Za vlády Habsburků putovala většina příjmů z daní do Vídně. Šlo o daně z držby 

pozemků, domovní daně a daně z hlavy. Postupně daňovému zatížení podléhaly další 

komodity a rostly daňové sazby.  

V 19. století už je možné hovořit o daňové soustavě složené z pozemkových daní, 

domovních daní, všeobecných potravních daní a výnosových daní včetně osobní daně 

                                                 
1 K 31. 12. 2008 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Dan%C4%9B_(historie) 
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z příjmu postihující pouze fyzické osoby. Jejím základem byl čistý důchod domácnosti. 

V roce 1920 byla zavedena obdoba obratové daně – daň z převodu statků a pracovních 

výkonů s postupně vzrůstající sazbou od 1 % až po 3 %. Do státní pokladny přispívala 

největším dílem. V roce 1927 vyšel v Československé republice nový jednotný zákon             

o přímých daních. Vlivem hospodářské krize ve 30. letech vznikaly nové spotřební daně, 

z nichž největší výnos přinášel tabákový monopol. 

Následkem změny principů systému daní se po 2. světové válce vyčlenily dva okruhy 

daní:  

1. daně placené podnikovou sférou 

2. daně a poplatky placené obyvatelstvem 

 První jmenované přispívaly do státního rozpočtu mnohem větší měrou, ale daňové 

zatížení podniků bylo neúměrně vysoké.  Naopak menší podíl příjmů plynul z daní             

a poplatků hrazených obyvatelstvem, kde hlavní roli hrála daň ze mzdy.  V tomto období 

došlo ke změně tržního hospodářství na plánované, což pro tehdejší ČSSR znamenalo 

v podstatě konec soukromého vlastnictví a soukromého podnikání. Tento stav, který je 

nepochybně příčinou značného zbrzdění celkového rozvoje naší republiky, trval až do konce 

roku 1992. Za komunistického režimu byl používán systém (viz schéma 1.1) složený z:  

 

1. odvodů do státního rozpočtu (odvod ze zisku – 55 % ze základu daně, odvod 

z objemu mezd – cca 50 %, odvod z odpisů základních prostředků a případně 

regulační a cenové odvody; podléhaly jim státní podniky, podniky zahraničního 

obchodu, akciové společnosti a státní peněžní ústavy) 

2. důchodové daně (20 % ze zisku do 200 000 Kčs a 55 % ze zisku nad 200 000 Kčs, 50 

% z objemu mezd; podléhaly jí podniky, jejichž zřizovatelem byly obecní úřady, 

družstva, zájmová sdružení občanů a jejich podniky, podnikatelé zapsaní 

v podnikatelském rejstříku, podniky se zahraniční majetkovou účastí a další 

organizace) 

3. daně zemědělské (zahrnovala daň z pozemků – až 3 000 Kčs z 1 hektaru, daň 

z objemu mezd a odměn – 50 % ze základu daně a daň ze zisku – taktéž 50 %            

ze základu daně) 

4. daně ze mzdy 

5. daně z obratu (dána sazbou z prodejní ceny, v níž byly započítány veškeré náklady, 

zisk dodavatele a u dováženého zboží také clo a dovozní přirážka) 
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6. daně z příjmů z literární a umělecké činnosti (drobné honoráře daněny srážkovou 

daní s paušální sazbou 3 %, jinak maximálně 33 % ze základu daně přesahujícího 

50 000 Kčs ročně) 

7. daně z příjmů obyvatelstva (všechny příjmy, které nepodléhaly výše uvedeným 

daním; 15 % ze základu daně 60 000 Kčs a 53 % ze základu daně nad 1 080 000 Kčs) 

8. daně domovní (vypočítávala se podle výměry zastavěné plochy, sazba za 1 m2 se 

pohybovala od 5 do 7,50 Kčs) 

9. státních poplatků – soudních, správních, notářských, arbitrážních 

10. místních poplatků – povinné příspěvky občanů a organizací do rozpočtů obecních 

úřadů (poplatky za využívání veřejného prostranství, ze vstupného, z přechodného 

ubytování, ze psů, z nájemného a lázeňský poplatek) 

Od 1. 1. 1993 vešla v platnost zcela nově zkonstruovaná daňová soustava České 

republiky. Vznikla na základě potřeb vyvolaných nastolením tržního mechanismu a funguje 

na 6 hlavních principech:  

1. Rozpočtově politický princip 

2. Spravedlnost zdanění 

3. Podnikově hospodářský princip 

4. Pružnost a účinnost vybírání daní 

5. Otevírání ekonomiky 

6. Finančně psychologický princip 

Svou koncepcí a strukturou odpovídá podobě daňových soustav ve vyspělých tržních 

ekonomikách. Dělí se na dvě základní skupiny – daně přímé a daně nepřímé.  

 Do přímých daní se zahrnují důchodové daně, kam patří daň z příjmů fyzických          

a právnických osob, a majetkové daně, tj. daň z nemovitostí (z pozemků a ze staveb), daň 

dědická, darovací, z převodu nemovitostí a daň silniční. 

 Nepřímé daně tvoří univerzální (daň z přidané hodnoty) a selektivní daně (daně         

ze spotřeby), kam je zařazena spotřební daň z uhlovodíkových paliv, z lihu a lihovin, z piva, 

vína, tabákových výrobků a daně ekologické. 
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Schéma 1.1 „Daňový systém v letech 1953 – 1992“3 

 

 

     

 

 

 

                                                 
3 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Schéma 1.2„Skladba daňového systému od roku 1993“4      

 

 
                                                 
4 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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1.2 Geneze daňového systému Švédska5 

 

 Počátky historie Švédska nelze přesně určit. Patrně sahají až do období 9 000 let       

př. n. l. V době, kdy se ve Středomoří rozvíjela antická kultura vzdělanců, existovala ve 

Švédsku kmenová společenství, a to až do 9. století n. l., odkdy jsou dochovány první runy. 

Mezi 8.     a 12. stoletím ovládali celý Skandinávský poloostrov Vikingové, kteří se stali 

symbolem Skandinávie. 

 Ve 14. století se Švédsko spojilo s Norskem a Dánskem v tzv. Kalmarskou unii, ale   

po dánském masakru švédských šlechticů došlo v roce 1526 k jejímu zániku. Prvním 

zvoleným švédským králem se stal Gustav Vasa, čímž se země definitivně osamostatnila. Za 

vlády Vasovců bojovali Švédové v třicetileté válce a získali tak rozsáhlá území Baltu, která 

ztratili v průběhu 17. a 18. století. Z hlediska vědy a pokroku bylo pro toto období významné 

založení Královské opery ve Stockholmu a Švédské akademie věd, kde je pravidelně 

udělována Nobelova cena. 

 V 19. století proběhla průmyslová revoluce, což pro Švédsko znamenalo rychlý 

hospodářský rozvoj a zařadilo se tak mezi nejbohatší státy západní Evropy. V období mezi 

světovými válkami se dostala do popředí sociální demokracie a v duchu této politiky se 

Švédsko vyvíjí dosud. 

 To mělo výrazný vliv i na formování švédského daňového systému. Ke konci 19. 

století se postupně přestala vybírat stará pozemková daň a ústřední vláda se začala spoléhat 

spíše na výnosy z cel a akcízů. Naopak pro místní samosprávu byly nejdůležitější příjmy 

z daní z příjmů a majetku. V první polovině 20. století byly výnosy z cel a akcízů stále 

podstatné, avšak po zavedení progresivního zdanění příjmů v roce 1902 se situace postupně 

měnila, až se nejvýznamnějším zdrojem příjmů stala právě daň z příjmů.  

 V roce 1950 činily příjmy z daní 21 % HDP, což bylo výrazně méně než v zemích, 

které se aktivně účastnily 2. světové války. V důsledku toho daně ve Švédsku v následujících 

letech vzrůstaly mnohem rychleji než v jiných státech a v 70. letech dosáhla výše příjmů        

z daní 50 % HDP. V 60. letech vyvstala potřeba nových zdrojů příjmů, které by pokryly 

výdaje na rozšiřující se oblast sociálních služeb a sociálního zabezpečení. V roce 1960 byla 

zavedena daň z obratu a v roce 1969 ji nahradila daň z přidané hodnoty ve výši 10 % 

z maloobchodní ceny včetně daně. Další změnou v tomto období bylo přenesení odpovědnosti 

za sociální zabezpečení z fyzických osob na zaměstnavatele. První krok tímto směrem byl 

                                                 
5 Zdroj: www.bedekr.cz; 
www.skatteverket.se/download/18.225c96e811ae46c823f800014872/Report_2008_1B.pdf 
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učiněn v roce 1960 zavedením doplňkového důchodu. Poplatky na sociální zabezpečení rostly 

ze 4 % HDP až na 8 % HDP v roce 1970. Úměrně rostly také přímé daně z 12 % HDP v roce 

1950 na 15 % HDP v roce 1960 a konečných 20 % HDP v roce 1970. 

 V roce 1970 proběhla reforma daně z příjmů a subjektem daně se nově staly fyzické 

osoby místo domácností, jak tomu bylo doposud. Důvodem bylo volání po rovnosti mezi 

muži a ženami a stejně tak nedostatek pracovní síly, což způsobilo potřebu odstranění 

překážek vdaným ženám, které se chtěly zapojit do pracovního procesu.  

 Koncem 20. století proběhla změna z přímého na nepřímé zdanění. Ačkoliv průměrné 

sazby místní daně z příjmů vzrostly z 21 % v roce 1970 na 31 % v roce 2000, nejvyšší nárůst 

byl zapříčiněn vyššími nepřímými daněmi, zvláště pak příspěvky na sociální zabezpečení. To 

nebyl následek pouze vyšších benefitů, ale také jejich zdanění.  

 V letech 1970 až 2000 vzrostla výše příspěvků na sociální zabezpečení z 8 % HDP    

na 15 %. Nepřímé daně ve formě DPH a akcízů rostly úměrně HDP z 12 % v roce 1970 na 15 

% v roce 2000. Když byla DPH zavedena, činila její sazba 11 % a v roce 2000 už 25 % částky 

před zdaněním. V 70. letech se věnovalo více pozornosti nízkým daňovým základům              

a vysokým daňovým sazbám. Poté, co prudce stoupla inflace, přizpůsobili poplatníci své 

chování tak, že se daňový systém a celá ekonomika staly neefektivní. Prvním krokem 

vedoucím k napravení této situace byl politický kompromis v roce 1981, který snížil 

marginální daňové sazby a hodnotu odpočtů dlužných úroků. Radikálnější reforma přišla 

v roce 1991. Horní hranice daňové sazby byla snížena ze 73 % na 51 %. Daň z kapitálového 

příjmu byla oddělena od příjmu pracovního a vybírána ve výši 30 %. Nižší sazby daně 

z příjmů byly financovány rozšířením daňového základu a vyššími sazbami nepřímých daní.  
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2. Charakteristiky daňového systému České republiky a Švédska 
 

 Tato kapitola obsahuje stručné vysvětlení daňových pojmů a poté postupuje nejprve 

k charakteristikám českého daňového systému a následně ke složení švédského daňového 

systému.  

 

2.1 Vymezení základních pojmů 
 

2.1.1 Daň 
 

 Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu 

(obecního, krajského, státního). Je nenávratná, neekvivalentní a ve většině případů 

neúčelová6.  

 Každý občan tedy ze zákona musí odvádět do veřejných rozpočtů stanovenou částku, 

která se mu nevrací, nedostává za ni žádnou protihodnotu a ve chvíli zaplacení neví, co z ní 

bude hrazeno. 

 

2.1.2 Funkce daní  
 

 Základní funkcí daní (viz Schéma 2.1 „Funkce daní“) je rozpočtová funkce, to 

znamená schopnost naplnit veřejný rozpočet. Daně mohou zvýhodňovat či naopak 

znevýhodňovat spotřebu nebo výrobu určitých statků, z čehož vyplývá alokační funkce. 

Redistribuční funkce se zabývá slaďováním rozdílů v důchodových příjmech například tím, 

že subjekty s vyššími důchody jsou zatěžovány vyššími daněmi ve prospěch těch s nižšími 

příjmy. Z názvu stimulační funkce se dá odvodit její náplň spočívající v poskytování různých 

daňových úlev nebo naopak ve vyšším zdanění. Účelem je pak například motivace                

ke spotřebě určitých statků a podpora růstu ekonomiky. Poslední funkce je stabilizační 

funkce. Její smysl spočívá v omezení výkyvů ekonomického cyklu.  

 

 

 

 
                                                 
6 Vančurová, A., Láchová, L. (2008), str. 9 
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Schéma 2.1 „Funkce daní“7 

 

 

2.1.3 Daňový subjekt, plátce daně a daňový poplatník 
 

 Všichni, kdo dani podléhají nebo jsou povinni ji odvádět, se nazývají daňové subjekty. 

Dělí se ještě na dvě skupiny – plátce a poplatníky. Plátcem daně je daňový subjekt odvádějící 

daň vybranou od jiných subjektů do veřejného rozpočtu. Poplatníkem daně je subjekt, jehož 

příjem podléhá zdanění. Není výjimkou, že plátce a poplatník je jedna a tatáž osoba.  

 

2.1.4 Předmět daně 
 

 Předmětem daně se rozumí veličina, z níž se daň vybírá. Tyto veličiny se dají rozdělit 

do čtyř větších skupin. 

 

Schéma 2.2 „Objekt zdanění“ 8 

 

 

 Daň z hlavy je nejstarší vybíranou daní. V současné době se už téměř nepoužívá. Jak 

vyplývá z jejího názvu, předmětem zdanění je samotná osoba poplatníka.  

                                                 
7 Zdroj: Vlastní zpracování. 
8 Vančurová, A., Láchová, L. (2008), str. 13. 
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 Předmětem majetkové daně je majetek, zejména pak nemovitosti. Tvoří spíše 

doplňkovou část příjmů nižších samosprávných celků nebo účelových fondů. 

 Kratší historii mají důchodové daně, neboli daně z příjmů, které jsou využívány jako 

ekonomický nástroj, neboť svou výší podstatně ovlivňují ekonomickou aktivitu spotřebitelů. 

 Spotřební daně se od těch ostatních značně liší v tom, že jsou zahrnuty do ceny zboží 

či služeb, tudíž jsou odváděny již při jejich nákupu. To způsobuje, že jsou „méně viditelné“,   

a tím pádem i lépe vnímané. Možná proto roste tendence k jejich zvyšování. 

Předmět daně může být od daně částečně nebo úplně osvobozen nebo také vyňat        

za podmínek, které stanoví zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Nezdanitelné minimum je tak malá částka, že by její vybírání nepřinášelo žádný efekt. 

To znamená, že příjmy, jejichž základ daně nepřevyšuje částku 20.000 Kč, jsou od daně 

osvobozeny.9 

 

2.1.5 Základ daně 
 

 Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách10 a upravený podle 

zákonných pravidel.  

 Pokud základ daně nabude záporných hodnot a výsledkem je záporná daň, nezývá se 

tato situace daňovou ztrátou. Podnikatelé si mohou tuto daňovou ztrátu v následujících letech 

odečíst. 

 

2.1.6 Daňové odpočty 
 

 Daňové odpočty se dělí na standardní a nestandardní odpočty. Standardní odpočty 

snižují základ daně o předem stanovenou pevnou částku, jestliže daňový subjekt splní 

podmínky, na které se uplatnění standardního odpočtu váže. Používají se zejména u osobních 

důchodových daní. 

 Nestandardní odpočty představují položky, které může daňový subjekt odečíst           

od základu daně v prokazatelně vynaložené výši. Jedná se například o dary nebo úroky 

z úvěrů. Jejich uplatnění může být limitováno, a to buď absolutní částkou, kterou nelze 

                                                 
9 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
10 Měrné jednotky mohou mít charakter buď fyzických měrných jednotek, tj. m2, kus, t, hl, nebo hodnotového 
vyjádření, tedy v korunách. 
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překročit, nebo relativně, tzn. v procentním vyjádření. Nestandardní odpočty by měly daňový 

subjekt motivovat k jednání, které je z celospolečenského hlediska žádoucí. 

 Za zdaňovací období, za které je možné daňové odpočty uplatnit, bývá zpravidla 

považováno 12 po sobě jdoucích měsíců (přímé daně), čtvrtletí nebo kalendářní měsíc (daně 

ze spotřeby). Obecně lze zdaňovací období definovat jako pravidelný časový interval,           

na který se stanoví základ daně a za který se vybírá sledovaná daň. 

 

2.1.7 Sazba daně 
  

 Sazba daně je algoritmus, jehož prostřednictvím se ze základu daně, upraveného          

o odpočty, stanoví výše daně. Z praktického hlediska se dělí podle dvou nezávislých kritérií, 

která určují typ daňové sazby. 

 

Schéma 2.3 „Druhy sazeb daně“ 11 

 

 
                                                 
11 Vančurová, A., Láchová, L. (2008), str. 18. 
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 Jednotná sazba daně je stejná pro všechny typy a druhy předmětu příslušné daně 

nezávisle na jeho kvalitě (daň z převodu nemovitosti, daň z příjmů fyzických osob).  

 Výše diferencované sazby daně se liší podle druhu předmětu daně (např. DPH 9 %      

a 19 %). Pevná sazba daně se vztahuje k základům daně vyjádřeným ve fyzických jednotkách. 

 Relativní sazba daně se používá tam, kde je hodnotový základ daně. Je vyjádřena v % 

a udává procentuelní podíl ze základu daně. Může být lineární (proporcionální) k základu 

daně (daň roste stejně rychle jako její základ) nebo progresivní (daň roste relativně rychleji 

než základ daně). U progresivní daně se často v praxi používají tzv. pásmové sazby, kdy se 

základ daně zařadí dle své výše do určitého pásma a je mu přidělena patřičná sazba (zpravidla 

čím vyšší základ, tím vyšší sazba). Stupňovitá progrese je považována za demotivující        

pro zvyšování základu daně, neboť vede k výraznému snížení disponibilního důchodu, čímž 

omezuje ekonomickou aktivitu subjektu. Proto se používá spíše klouzavá progrese, při které 

se základ daně postupně zdaňuje jednotlivými úrovněmi daňové sazby, kterými základ daně 

prochází.12 

 

2.1.8 Sleva na dani 
 

 Sleva na dani je částka, která se odečítá až nakonec od vypočtené daně. Rozlišuje se 

několik druhů slev na dani: absolutní, relativní, standardní a nestandardní. 

 

Schéma 2.4 „Druhy slev na dani“13 

 

 

 Absolutní sleva je stanovená pevná částka – např. sleva na dani na každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením činí 60.000 Kč. 

 Relativní sleva snižuje daň o stanovený díl, zpravidla vyjádřený v procentech. Např. 

daň silniční se u vozidel používaných v kombinované přepravě snižuje o 25 % - 90 % 

v závislosti na počtu jízd v této přepravě. 
                                                 
12 Vančurová, A., Láchová, L. (2008), str. 21. 
13 Zdroj: Vlastní zpracování. 

Sleva na dani 

absolutní relativní standardní nestandardní 



17 
 

 Standardní slevu může poplatník uplatnit při splnění zákonných podmínek. Mají 

podobu pevných, zákonem stanovených částek – např. u daně z příjmů fyzických osob činí 

sleva na poplatníka za zdaňovací období 24.840 Kč. 

 Nestandardní slevy jsou prokazatelně vynaložené výdaje, o které lze snížit daň, a to 

buď v plné výši, nebo do výše stanovených omezení.  

 

2.2 Daňový systém ČR 
 

 Daně vybírané v České republice jsou rozděleny do dvou hlavních skupin, z nichž má 

každá ještě své podskupiny. Jedná se o členění na daně přímé – daň z příjmů a daně 

majetkové, a nepřímé (ze spotřeby) – selektivní a všeobecné daně. Specifickou skupinu tvoří 

ostatní daně, kam se řadí pojistné sociálního pojištění a místní poplatky. Grafický přehled      

o používaných daních v ČR je znázorněn ve schématu 2.5. 

 

Schéma 2.5 „Členění daní v ČR“ 14 

 

  

 Význam jednotlivých daní se zjistí tak, že se vypočítá podíl výnosu určitého typu daně 

na celkovém výnosu z daní. O tom, které daně stát preferuje více a které naopak méně, 

vypovídá tzv. daňový mix. 

 

                                                 
14 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.2.1 Přímé daně 
 

 Jak již bylo řečeno v kapitole 2.2, dělí se přímé daně na důchodové a majetkové. 

Důchodové daně zahrnují daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

Majetkové daně mají poněkud složitější členění, a to: 

• Daně z nemovitostí, které se skládají z daně z pozemků a z daně ze staveb 

• Daň silniční (jako daň z užívání vozidel může být považována i za daň nepřímou) 

• Daně převodové, kam patří daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. 

Názorně je skladba přímých daní v ČR popsána ve schématu 2.6. 

 

Schéma 2.6 „Složení přímých daní v ČR“ 15 

 

 

 

                                                 
15 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.2.1.1 Daň z příjmů fyzických osob  
 

Subjektem daně jsou všechny fyzické osoby, které se dělí na daňové rezidenty             

a daňové nerezidenty. 

Daňovým rezidentem se rozumí fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR, nebo 

v zemi pobývá minimálně 183 dní v běžném kalendářním roce. To se nevztahuje na pobyt      

za účelem studia a léčení. 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy rezidentů České republiky, ať už v peněžní či 

nepeněžní podobě. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu, pokud 

zákon nestanoví jinak.  

Všechny příjmy jsou rozděleny do pěti kategorií:  

1. příjmy ze závislé činnosti, 

2. příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

3. kapitálové příjmy, 

4. příjmy z pronájmu a 

5. ostatní příjmy. 

 Ostatními příjmy  se rozumí ty, které nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. 

Jedná se o příjmy z příležitostné činnosti nebo příjmy z příležitostného pronájmu movitých 

věcí, pokud jejich výše přesáhne ve zdaňovacím období 20.000 Kč16. Dále kapitálové příjmy 

z prodeje soukromého majetku včetně cenných papírů, příjmy z prodeje majetkových práv, 

přijaté výživné a důchod (nejsou-li vyňaty) a vypořádací podíly a likvidační zůstatky 

obchodních společností a společníků.  

 Čistý zdanitelný příjem se počítá zvlášť pro každou kategorii a odečítají se od něj 

daňově uznatelné náklady, které vznikly za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů. Čistý 

výsledek z každé kategorie se zahrne do jednoho daňového základu, který od 1. 1. 2008 

podléhá jednotné dani17.  

 Příjmy ze závislé činnosti jsou zaměstnavatelem daněny srážkou ze mzdy. Tyto 

příjmy se zahrnují do celkových příjmů fyzických osob a podléhají jednotné dani. Příspěvky 

zaměstnavatele na penzijní připojištění nejsou zdanitelnými příjmy zaměstnanců, pokud jejich 

                                                 
16 Pokud je tento příjem nižší než 20.000 Kč za zdaňovací období, je od daně osvobozen. 
17 Do roku 2008 se používala progresivní daňová sazba. 
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výše nepřekročí 5 % hrubé mzdy. Náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti 

s výkonem závislé činnosti, včetně nákladů na stravné na služebních cestách do zahraničí, 

není zdanitelným příjmem do výše stanovené zvláštním právním předpisem. Od 1. 1. 2008 

patří do příjmů ze závislé činnosti také zdravotní a sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem, zatímco zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnancem ze mzdy už není daňově uznatelným výdajem. Příspěvky do 24.000 Kč          

na penzijní připojištění a na soukromé pojištění hrazené zaměstnavatelem nejsou 

předmětem daně zaměstnance, jestliže budou vypláceny po dobu 60 měsíců po dosažení 60 let 

věku zaměstnance.  

 Do příjmů ze závislé činnosti jsou také zahrnovány funkční požitky. Poskytuje-li 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo, ať už ke služebním či soukromým 

účelům, považuje se za příjem zaměstnance částka odpovídající 1 % pořizovací ceny vozidla 

nebo minimálně 1.000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém je vozidlo 

používáno. Zaměstnavatel také může zaměstnanci vyplácet náklady spojené se spotřebou 

paliva při soukromém užívání, pak je i tato částka předmětem daně z příjmů. Vzdělávání 

související se zaměstnáním, poskytované stravování v zaměstnání a ubytování do 3.500 Kč18 

měsíčně jsou od daně osvobozeny. Další funkční požitky jsou od daně osvobozeny, pokud 

jsou hrazeny z Fondu sociálních a kulturních potřeb nebo ze zisku zaměstnavatele po zdanění. 

Konkrétně se jedná o:  

• sociální pomoc a výhody poskytované zaměstnanci a jeho rodině formou příspěvků   

na rekreaci (do 20.000 Kč ročně), zdraví, vzdělávání, sportovní vyžití, 

• nepeněžité dary, jejichž hodnota se pohybuje do 2.000 Kč ročně a 

• peněžní podpora v podobě bezúročných nebo nízko úročených půjček na bytové účely, 

a to ve výši až 1.000.000 Kč, je-li zaměstnanec postižen přírodní katastrofou,            

na překlenutí tíživé finanční situace, kde se částka pohybuje do 20.000 Kč nebo             

do 200.000 Kč, postihla-li zaměstnance přírodní katastrofa. 

 

Pravidelně vyplácené důchody, ať už v České republice nebo v zahraničí, jsou až      

do výše 288 000 Kč ročně osvobozeny od daně z příjmů. Případné přebytky jsou zahrnuty 

v celkových příjmech a zdaňovány pevnou daňovou sazbou. Naopak příjmy ze soukromého 

důchodového zabezpečení19, plynoucí z ČR, jsou považovány za příjmy kapitálové20. Pokud 

                                                 
18 Od 1. 1. 2008. 
19 Např. dávky z penzijního připojištění se státní podporou. 
20 Od 1. 1. 2009 jsou daněny zvlášť 15% daňovou sazbou. 
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jsou tyto dávky vypláceny ze zahraničí, zůstává daňová sazba stejná, ale daný příjem se 

zahrne do celkových příjmů, nerozhodne-li se poplatník pro zvláštní zdanění.  

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti zdaňují ty fyzické osoby, 

které vedou podvojné účetnictví a jsou zaregistrovány v obchodním rejstříku, nebo jejich 

roční obrat přesahuje 6 mil. Kč, a malé podnikatele, kteří registrovaní nejsou a vedou 

daňovou evidenci nebo účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  

Při snižování příjmů se mohou poplatníci rozhodnout, zda uplatní prokazatelně 

vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo tzv. paušální výdaje. 

Vypočítají se jako: 

� 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

� 60 % z příjmů z řemeslné činnosti 

� 50 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou živnosti řemeslné) 

� 40 % z příjmů z ostatní činnosti21 

Od 1. 1. 2008 si už poplatníci nemohou od základu daně odečíst dávky na zákonné sociální 

pojištění a zároveň byl zrušen minimální základ daně.  

 Poplatníci čerpající svůj příjem výhradně ze zemědělské výroby nebo z podnikatelské 

činnosti si mohou u správce daně na začátku zdaňovacího období zažádat o vyměření daně 

paušální částkou. Žádost musí obsahovat údaje o předpokládaných příjmech a výdajích a další 

informace, jejichž znalost je nutná pro stanovení základu daně a daňové povinnosti. Takto 

určený daňový základ nesmí být nižší než při použití metody paušálních výdajů a daňová 

povinnost musí být vyšší než 600 Kč za zdaňovací období. Vyměřená daň je pak konečnou 

daní za celé zdaňovací období. Aby mohl poplatník o tento daňový výměr zažádat, musí splnit 

následující tři podmínky: 

� Nesmí zaměstnávat žádné zaměstnanci ani jiné spolupracující osoby22 

� Jeho roční příjem nepřekročil za poslední tři po sobě jdoucí zdaňovací období 5 mil. 

Kč 

� Není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou 

 

Do skupiny kapitálových příjmů patří příjmy z investic, příjmy z prodeje movitého   

a nemovitého majetku a příjmy z cenných papírů. 

                                                 
21 Např. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv duševního vlastnictví 
nebo autorských práv, příjmy znalce či tlumočníka atd. 
22 To se nevztahuje na spolupracující manžele, kdy se daňový paušál týká obou.  
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 Příjmy z investic se rozumí zisky z akcií a úroky z termínovaných vkladů a spořících 

účtů, které podléhají srážkové dani, a úroky z půjček, z penále, z běžných a devizových účtů, 

které jsou zahrnuty v celkových příjmech a zdaňovány pevnou daňovou sazbou.  

 Příjmy z prodeje nemovitého majetku, který není využíván k podnikání, jsou         

od daně osvobozeny, jestliže poplatník vlastnil nemovitost 5 let před uskutečněným prodejem. 

Při prodeji obydlí jsou příjmy osvobozeny od daně z příjmů v případě, že prodávající v něm 

měl nejméně 2 roky před prodejem trvalé bydliště, nebo když prokáže, že byly tyto příjmy 

použity pouze na úhradu nákladů spojených s jeho bydlením. Příjmy z prodeje nemovitého 

majetku, který slouží pouze k soukromému využití, jsou zpravidla osvobozeny, ale u příjmů 

z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí je osvobození podmíněné nejméně ročním 

vlastnictvím. 

 Příjmy  nabyté prodejem cenných papírů, podílů a vlastnických práv (ve společnosti 

s ručením omezeným nebo v komanditní společnosti) jsou zahrnuty v celkových příjmech      

a daněny jako ostatní příjmy. Zdanitelný příjem je stanoven jako rozdíl mezi prodejní cenou     

a pořizovacími náklady. Ztráty vzniklé v souvislosti s prodejem podílů a jiných vlastnických 

práv nelze odečíst od základu daně. 

 Od 1. 1. 2008 jsou příjmy z převoditelných akcií (těch, které jsou obchodovatelné     

na kapitálových trzích) a cenných papírů vydaných investičními podniky osvobozeny, pokud 

jsou vlastněny nejméně 6 měsíců a pokud přímá nebo nepřímá účast investora na výhradních 

nebo volebních právech emitenta v průběhu 24 měsíců před uskutečněním prodeje ani jednou 

nepřekročila 5 %. Příjmy z ostatních cenných papírů, akcií a vlastnických práv (v akciových  

a komanditních společnostech) jsou osvobozeny pod podmínkou pětiletého vlastnictví. 

 Příjmy z pronájmu  mohou být sníženy o prokazatelné náklady nebo paušálem         

ve výši 30 % z hrubého příjmu. Čistý příjem je potom zahrnut v celkových příjmech a zdaněn 

pevnou daňovou sazbou.  

 

2.2.1.1.1 Odpočty a slevy na dani 
 

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst: 

� dary věnované charitativním, vzdělávacím či politickým organizacím, 

jestliže se hodnota daru pohybuje v rozmezí 2 % - 10 % ze základu 

daně, nebo je jeho minimální hodnota 1 000 Kč 
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� až 300 000 Kč na úrocích z hypotéky nebo z úvěru na bydlení, pokud je 

splněna podmínka trvalého bydliště v nemovitosti, na niž se úvěr nebo 

hypotéka vztahuje 

� dávky placené na soukromé životní pojištění až do výše 12 000 Kč      

za rok, pod podmínkou, že podpora z tohoto pojištění bude vyplácena      

po dovršení 60. roku života pojištěnce po dobu 60 měsíců 

� prostředky vynaložené na penzijní připojištění v rozmezí 6 000 – 12000 

Kč 

Od výsledné daně je možné odečítat následující slevy na dani: 

� 24 840 Kč ročně na poplatníka 

� 24 840 Kč23 ročně na manžela (manželku) žijící s poplatníkem v jedné 

domácnosti, nepřekročí-li jeho (její) roční příjem částku 68 000 Kč24  

� 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod 

� 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod 

� 16 140 Kč, je-li poplatník těžce postižený 

� 4 020 Kč, pokud poplatník studuje a zároveň je mladší 26 let, popřípadě 

28 let v průběhu doktorandského studia 

 

Dále si může poplatník odečíst 10 680 Kč ročně za vyživované dítě, s nímž sdílí 

domácnost. Když uplatněné slevy na dani převýší daňovou povinnost poplatníka, vzniká tzv. 

daňový bonus, který může poplatník uplatnit ve výši 100 – 52 200 Kč. Poplatník, jemuž 

plynou příjmy ze závislé činnosti, podnikání, kapitálu a pronájmu a měl příjem alespoň        

ve výši šestinásobku měsíční minimální mzdy (48 000 Kč v roce 2008), může tento bonus 

uplatnit také. Poplatník, který čerpá své příjmy pouze z pronájmu, musí pro uplatnění 

daňového bonusu splnit podmínku, že jeho náklady nepřevýší jeho příjem. Vznikne-li 

poplatníkovi daňová ztráta, může ji v dalších pěti zdaňovacích obdobích zahrnout do základu 

daně. Jestliže z daňového přiznání vyplývá, že má být daň vrácena, musí tak finanční úřad 

učinit do 30 dnů od podání daňového přiznání, pokud účetnictví poplatníka nepodléhá auditu.  

  

 Celkový příjem upravený na základ daně podléhá 15% sazbě daně. Předmětem 

srážkové daně jsou následující příjmy:  

• z dividend  

                                                 
23 Dvojnásobek této částky, je-li manžel (manželka) těžce postižený/á. 
24 Schváleno k 1. 1. 2009 se zpětnou platností od 1. 1. 2008 
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• z akcií tichého společníka25 

• z vyplacených podílů společníkům společnosti s ručením omezeným nebo družstva     

a komanditistům v komanditní společnosti, snížené o nabývací cenu podílu 

• z likvidačního zůstatku vyplaceného akcionářům akciové společnosti, členům 

komanditní společnosti nebo družstva, sníženého o nabývací cenu podílu 

• ze zisků převedených řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 

smlouvy 

• z úroků z obligací 

• z úroků a jiných výnosů z peněžních prostředků uložených na spořicích účtech, 

depozitních účtech nebo běžných účtech a vkladních certifikátech 

• z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo ze soukromého životního 

pojištění, snížené o zaplacené pojistné 

 

Fyzické osoby jsou povinny každoročně podávat daňové přiznání nejpozději do 31. 3. 

následujícím po zdaňovacím období, podléhá-li ale jejich účetnictví auditu nebo daňové 

přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se termín do 30. 6. následujícího 

zdaňovacího období. Termín pro podání daňového přiznání je zároveň termínem                 

pro zaplacení výsledné daně a může být na základě žádosti prodloužen o 3 až 1026 měsíců. 

Poplatník, který dosahuje příjmů pouze ze závislé činnosti nebo jiných příjmů nepřesahujících 

6 000 Kč, není povinen podávat daňové přiznání.  

Finanční úřad je zavázán vyměřit během tří let od konce zdaňovacího období daňovou 

povinnost a je-li v souladu s daňovým přiznáním, není povinen o této skutečnosti informovat 

poplatníka.  

Pokud je daň z příjmů ze závislé činnosti odváděna ve formě srážkové daně, může si 

poplatník přepočítat roční příjem a daňovou povinnost za minulé období a výsledný rozdíl 

rozložit do měsíčních plateb srážkové daně. 

Když poplatník žádá o zdanění paušální částkou, musí tak učinit do 31. ledna 

příslušného zdaňovacího období a finanční úřad vyměří daň nejpozději do 15. května tohoto 

období a do 31. května je vyměřená daň splatná.  

 

 

                                                 
25 Tichý společník je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se podnikání,     
na němž se účastní, a je oprávněn požadovat stejnopis účetní závěrky. 
26 O 10 měsíců v případě, že je předmětem daně i příjem proclený v zahraničí. 
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2.2.1.2 Daň z příjmů právnických osob 
 

 Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným a družstva. U veřejné společnosti se zdaňuje pouze příjem, který 

podléhá srážkové dani. Veškeré ostatní příjmy zdaňují komplementáři společnosti.  

Komanditní společnosti jsou jako takové subjektem daně z příjmů právnických osob pouze 

v případě, že lze příjem přidělit komanditistům. Ostatní příjmy jsou daněny v rukou 

komplementářů. Neziskové organizace, nadace a jiné veřejné organizace jsou subjektem daně 

z příjmů právnických osob, pokud jde o příjmy z reklamy, členských příspěvků a leasingu.  

Všechny příjmy získané podnikatelskou činností nebo nakládáním s majetkem jsou 

předmětem daně z příjmů právnických osob. Zdanitelným příjmem se rozumí rozdíl mezi 

příjmy a výdaji vynaloženými na získání těchto příjmů. Vypočte se na základě zisku 

upraveného o několik položek způsobem, který je stanoven v zákoně O dani z příjmů. 

Právnické osoby jsou ze zákona povinny vést podvojné účetnictví.  

 Od daně jsou osvobozeny příjmy nabyté ve formě podmíněných dividend, 

podmíněných kapitálových příjmů a úroků z přeplatků na daních nebo zákonném sociálním 

pojištění27.  

 Od základu daně lze odečíst: 

• oprávky k základním prostředkům,  

• náklady na služební cestu v omezené výši, náklady na dopravu zaměstnanců do 

zaměstnání a na přechodné ubytování zaměstnanců, 

• dary, jejichž hodnota je vyšší než 2 000 Kč a nepřesáhne 5 % základu daně, 

určené církevním, školským a politickým organizacím, 

• náklady na propagační předměty, kdy hodnota jednoho kusu nepřekročí 500 Kč 

a tyto předměty jsou označeny logem nebo názvem společnosti, 

• zaměstnavatelem hrazené dávky na sociální zabezpečení,  

• příspěvky zaměstnancům na zdravotní péči a sociální vyžití, 

• 30 % nákladů vzniklých v souvislosti se zaměstnáváním osob soustavně se 

připravujících na budoucí povolání, 

• pojistné, 

• placené nájemné, 

• zůstatkovou cenu hmotného a nehmotného majetku vyřazeného z odpisování, 

                                                 
27 Pod podmínkou, že vznik přeplatku byl zapříčiněn příslušnými orgány spravujícími daně a pojistné.  
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• daně z budov a pozemků a jiné daně vzhledem k činnostem přinášejícím zisk, 

• pojistné placené zaměstnancům za životní pojištění pod podmínkou, že dávky 

budou zaměstnanci vypláceny po dobu 60 měsíců před dosažením 60 let, 

• pojistné hrazené zaměstnancům za penzijní připojištění se státním příspěvkem,  

• daň z příjmů placená v zahraničí, pokud pochází hlavní příjem z České 

republiky a je tak zahrnut v českém základu daně28. 

 

Od základu daně naopak nelze odečíst následující položky: 

• náklady vynaložené na dosažení příjmů spadajících do kategorie 

nezdanitelných příjmů, 

• pořizovací cenu akcií a příspěvky do akciového kapitálu společnosti, 

• výdaje na reprezentaci a osobní výdaje, 

•  úroky neuznatelné podle zákona o dani z příjmů, 

• odměny řiditelům a finanční odměny zaměstnancům,  

• náklady přímo související s držbou akcií, což zahrnuje i úroky z půjček 

sjednaných do 6 měsíců před pořízením akcií, pokud poplatník neprokáže, že 

půjčku uzavřel za jiným účelem, než pořízení nebo držbu akcií29,  

• udělené pokuty a sankce. 

 

Jak fyzické, tak právnické osoby mají možnost odepisovat hmotný i nehmotný 

majetek.  

 Hmotným majetkem se pro daňové účely rozumí samostatné movité věci30, budovy, 

domy a byty nebo nebytové prostory, ostatní stavby, pěstitelské celky, základní stádo a tažná 

zvířata.  

 Nehmotným majetkem se pro tyto účely rozumí majetek, jehož vstupní cena je vyšší 

než 60 000 Kč a jehož předpokládaná doba užití je delší než jeden rok. Další podmínkou je 

získání nehmotného majetku za úplatu, vkladem společníka, darováním nebo zděděním, nebo 

vytvořením vlastní činností za účelem obchodování s ním.  

                                                 
28 Tuto položku nelze odečíst v dalších zdaňovacích obdobích. 
29 Tento úrok je neodčitatelný po dobu držení akcií poplatníkem nebo blízkou osobou. Režijní náklady spojené 
s držbou akcií je neodčitatelný ve výši 5 % z dividend a ostatních zisků z akcií, pokud poplatník neprokáže, že je 
současná hodnota těchto nákladů nižší.  
30 Jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a jejich předpokládaná doba užití je delší než jeden rok 
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Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování jsou umělecká díla (pokud nejsou 

součástí stavby), movité kulturní památky, přírodní zdroje a hmotný majetek pořízený           

na základě leasingové smlouvy, pokud jeho vstupní cena nepřevýší 40 000 Kč.   

 Fyzické a právnické osoby provádí rovnoměrné nebo zrychlené odepisování do výše 

vstupní ceny. Jednotlivé odpisové kategorie a doba jejich odepisování jsou uvedeny v tabulce 

2.1.  

 

Tabulka 2.1 Odpisy dlouhodobého majetku 

Kategorie Popis majetku
Doba 

odepisování 
(léta)1 počítače, kancelářské vybavení, zemědělské stroje 3

2 osobní a nákladní automobily, letadla 5
3 patenty, stroje a vybavení užívané ve specifických odvětvích 

průmyslu 10
4

dřevěné stavby, potrubí, stroje a zařízení dodávající energii 20
5 jiné budovy a stavby než ve 4. odpisové skupině, mosty, tunely, 

silnice 30
6 úřední budovy, hotely, nákupní centra 50

Odpisy

 Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 

 

Majetek, který nelze zařadit do žádné z uvedených odpisových skupin spadá              

do kategorie číslo 2.  

Poplatníci mohou také tvořit rezervy na opravy hmotného majetku, jehož doba 

odpisování je minimálně pět let. Maximální doba tvorby rezerv se pohybuje od 3 do 10 

zdaňovacích období, v závislosti na zařazení do odpisových skupin. 

 Poplatníci dále mohou vytvářet opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, 

jejichž rozvahová hodnota nepřesáhne částku 200 000 Kč, až do výše 20 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 

měsíců. Vyšší opravné položky (viz tabulka 2.2) lze vytvářet pouze k pohledávkám, k nimž 

bylo zahájeno soudní nebo rozhodčí řízení.  
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Tabulka 2.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

Doba po splatnosti 
(v měsících)

Odpis nedobytných 
pohledávek (v %)

12 33
18 50
24 66
30 80
36 100  

Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 

 

Sazba daně u právnických osob činí pro rok 2008 21 %. U investičních a podílových 

fondů tvoří sazba daně 5 %.  

Poplatníci mají možnost uplatnit následující slevy na dani: 

• investiční pobídky na rozsáhlé investice a na výzkum a vývoj za splnění 

podmínek stanovených zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, 

• za každého zaměstnance se zdravotním postižením, a to 18 000 Kč nebo 

60 000 Kč za zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

• u společností zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců, kde podíl 

zaměstnanců se zdravotním postižením činí více než 50 % průměrného ročního 

přepočteného počtu všech zaměstnanců, lze odečíst polovinu daně. 

Každý poplatník je povinen platit zálohy na daň z příjmů, jestliže jeho poslední 

daňová povinnost přesáhne 30 000 Kč. Na základě výše výsledné daně minulého zdaňovacího 

období se zálohy platí pololetně nebo čtvrtletně31.  

Kromě daně z příjmů odvádí poplatník do státního rozpočtu pojistné hrazené             

za zaměstnance ve výši 35 % z objemu hrubých mezd až do částky 1 034 880 Kč, což se 

rovná čtyřnásobku průměrné roční hrubé mzdy. Jednotlivé složky pojistného a jejich 

procentuelní vyjádření jak pro fyzické, tak právnické osoby, uvádí tabulka 2.3. 

 

                                                 
31 30 000 Kč – 150 000 Kč – zálohy placené pololetně ve výši 40 %; > 150 000 Kč – zálohy placené čtvrtletně  
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Tabulka 2.3 Sazby pojistného  

Právnické osoby

Zaměstnanci
Osoby samostatn ě 

výd ělečně činné
Zaměstnavatelé 
za zaměstnance

Zdravotní pojištění 4,5 13,5 9,0
Nemocenské pojištění 1,1 4,4* 3,3
Důchodové pojištění 6,5 26,0 21,5
Příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti

0,4 3,6 1,2

Celkem 12,5 43,1 35,0

Druh pojistného

Sazba pojistného (v %)

Fyzické osoby

* OSVČ nejsou povinny hradit nemocenské pojištění 

Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 

 

2.2.1.3 Daň z nemovitosti 
 

 Nemovitý majetek nacházející se na území České republiky je předmětem daně 

z pozemků a ze staveb.  

 Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví státu je 

poplatníkem organizační složka státu nebo právnická osoba, která má právo trvalého užívání. 

Od této daně jsou osvobozeny zemědělské pozemky na dobu 5 let a lesní pozemky na dobu 25 

let. Základem daně pro zemědělskou a zalesněnou půdu, stejně jako jezera a rybníky 

využívané k rybolovu je kupní cena. Sazba daně se pohybuje mezi 0,75 % u orné půdy a 0,25 

% u lesů a rybníků. U stavebních pozemků činí sazba daně 1 Kč/m2 a u ostatních 0,1 Kč/m2. 

Základní sazba daně se násobí koeficientem v rozmezí 1,0 až 4,5 v závislosti na velikosti 

obce. Obec má právo tyto koeficienty snižovat nebo zvyšovat podle obecně závazné vyhlášky.  

 Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru. Některé typy staveb jsou od daně osvobozeny. Základem daně je výměra půdorysu 

nadzemní části stavby v m2 (zastavěná plocha) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. 

Základem daně bytů a nebytových prostor je výměra podlahové plochy vynásobená 

koeficientem 1,20. Sazba daně se pohybuje v rozmezí 1 – 10 Kč/m2 32  a výsledná daň se 

vypočítá vynásobením této sazby koeficientem jednotlivých obcí (1,0 – 4,5). Obec si může 

obecně závaznou vyhláškou dané koeficienty upravit.  
                                                 
32 Obytné domy – 1 Kč/m2, rekreační domy – 3 Kč/m2, garáže – 4 Kč/m2, průmyslové stavby – 5 Kč/m2, ostatní 
podnikatelská činnost – 10 Kč/m2. 
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2.2.1.4 Daň dědická 
 

Pro účely výpočtu daně dědické jsou osoby rozděleny do 3 skupin: 

I. příbuzní v řadě přímé (děti, vnoučata, rodiče, prarodiče) a manželé, 

II.  příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí 

(zeťové a snachy) a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu 1 roku            

ve společné domácnosti před jeho smrtí, 

III.  ostatní fyzické a právnické osoby. 

Od daně dědické jsou osvobozeny osoby zařazené v 1. a ve 2. skupině. Osoby ve 3. 

skupině jsou osvobozeny, jestliže je hodnota dědictví nižší než 20 000 Kč.  

 Základ daně dědické je cena majetku snížená o prokázané dluhy zůstavitele, o cenu 

majetku osvobozeného podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dále o náklady spojené 

s pohřbem, o odměnu notáře, o daň zaplacenou v cizině.  

 Sazba daně dědické u osob zařazených do třetí skupiny činí 7 – 40 % a výsledná 

částka se násobí koeficientem 0,5.  

 

2.2.1.5 Daň darovací  
 

Poplatníkem daně darovací je obdarovaný, jemuž poskytla dar fyzická nebo právnická 

osoba se sídlem v České republice. Pokud neplatí podmínka trvalého pobytu nebo sídla v ČR, 

je poplatníkem vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem.  

Od daně jsou osvobozeny osoby zařazené v 1. a ve 2. skupině (viz daň dědická) a dále 

církve, náboženské společnosti nebo charitativní organizace, což platí i pro daň dědickou. 

Osoby zahrnuté do 3. Skupiny jsou osvobozeny od daně darovací v případě, že hodnota daru 

je nižší než 20 000 Kč. 

Základ daně se snižuje o clo a daň placenou při dovozu movitých věcí z ciziny. Daňové sazby 

jsou stejné jako u daně dědické. Obě daně jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od obdržení platebního 

výměru.  



31 
 

 

2.2.1.6 Daň z převodu nemovitosti  
 

Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je prodávající a nabyvatel je ručitelem.       

Za určitých okolností je poplatníkem nabyvatel (vyvlastnění, vydržení, insolvenční řízení). 

Jde-li o výměnu nemovitosti, je poplatníkem převodce i nabyvatel.  

Základem daně je cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku, pokud je prodejní 

cena vyšší než zjištěná, je tato základem daně. Daňová sazba činí 3 % ze základu daně.  

 

 

2.2.1.7 Daň silniční  
 

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsaná v technickém 

průkazu jako provozovatel vozidla a zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady 

zaměstnancům.  

 Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, 

používaná k podnikání.  

 Od daně jsou osvobozena vozidla s méně než čtyřmi koly, vozidla na elektrický 

pohon, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, linková vnitrostátní přeprava, diplomatická 

vozidla, atd. 

 Základem daně je zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů a součet 

největších povolených hmotností na nápravy v tunách u nákladních automobilů a počet 

náprav u návěsů. 

 Sazby daně u osobních automobilů činí 1 200 – 4 200 Kč za rok, u nákladních 

automobilů 1 800 – 50 400 Kč za rok.  

 

2.2.2 Nepřímé daně  
 

2.2.2.1 Daň z přidané hodnoty  
 

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje na zboží, služby a nemovitosti. Poplatníky této 

daně jsou právnické a fyzické osoby vykonávající ekonomickou činnost33, jejichž obrat za 12 

                                                 
33 Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, a také 
nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, lékařské aj.  
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po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročí částku 1 000 000 Kč. Od 1. ledna 2008 je 

možné považovat skupinu za samostatnou osobu povinnou k dani34. 

 Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu 

a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Základem daně je úplata za uskutečněné 

zdanitelné plnění, v případě přijaté platby je základem tato platba snížená o daň.  

 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet jsou poštovní služby, rozhlasové    

a televizní vysílání, finanční a pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů        

a nebytových prostor, vzdělávání a výchova, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, 

provozování loterií a jiných podobných her.  

 Základní sazba činí 19 %, ale některé výrobky, zejména potraviny, léky a některé 

služby podléhají snížené sazbě daně 9 %. 

 

2.2.2.2 Spotřební daně  
 

Daně ze spotřeby se týkají určitého druhu zboží, a to lihu a lihovin, piva, vína, 

tabákových výrobků a minerálních olejů35. Poplatníkem je spotřebitel, který tuto daň zaplatí 

již v ceně zakoupeného výrobku, a plátcem jsou všechny právnické a fyzické osoby, které 

vyrábějí a dovážejí nebo vyvážejí vybrané zboží. Jedná se o jednorázovou daň.  

 Jednotlivé sazby spotřebních daní stanoví zákon a určí se z pevných částek                

na jednotku množství daného výrobku. Daňová povinnost vzniká okamžikem vyskladnění. 

Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc a spotřební daň se zahrnuje do základu pro výpočet 

DPH.  

 Novým pojmem v daňové soustavě České republiky jsou od roku 2008 tzv. ekologické 

daně nazývané také daněmi energetickými36. Jedná se o daň ze zemního plynu a dalších 

plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Tyto daně byly zavedeny za účelem snížení 

spotřeby energie a emisí CO2 v souladu s Kyotským protokolem. Základ daně se stanovuje 

obdobně jako u ostatních spotřebních daní, tedy množstvím vyjádřeným ve fyzikálních 

jednotkách. 

 Daň ze zemního plynu a dalších plynů (např. etylén, propylen, butylen, svítiplyn aj.) 

podléhala do roku 2008 dani z minerálních olejů. Plátci daně jsou osoby dodávající plyn       

na území ČR konečnému spotřebiteli.  

 
                                                 
34 Skupinou se rozumí spojené osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku. 
35 Minerální oleje – pohonné hmoty, topné oleje, stlačené plyny, atd.  
36 Vančurová, A., Láchová, L. (2008), str. 217 a 218. 
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Tabulka 2.4 Sazby daně ze zemního plynu a dalších plynů 

Účel použití zemního plynu a dalších plyn ů Sazba
zemní plyn určený pro pohon motorů 0 Kč/MWh
ostatní plyny určené pro pohon motorů 264,80 Kč/MWh
plyn pro výrobu tepla 30,60 Kč/MWh  

Zdroj: Vančurová, A., Láchová, L., Daňový systém 2008 

 

Osvobození od daně se liší podle okruhu osob, které jej mohou uplatnit. Pro všechny 

subjekty platí osvobození v případě, že používají plyn pro výrobu tepla v domácnostech nebo 

domovních kotelnách a také při použití k výrobě plynu.  

Při použití pro výrobu elektřiny, ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, k pohonu 

obchodních plavidel a pro metalurgické procesy platí osvobození pro držitele povolení 

k nabytí plynu osvobozeného od daně. 

 Dani z pevných paliv podléhá černé a hnědé uhlí, brikety, koks, dehet, smola               

a rašeliny, je-li některá z těchto surovin určena nebo nabízena k prodeji anebo použita            

pro výrobu tepla. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ v původním vzorku (předpokládá se, že 1 tuna 

paliva = 33 GJ). Od daně jsou osvobozeni pouze držitelé povolení k nabytí bez daně. 

Osvobození se týká pevných paliv určených k výrobě elektrické energie, paliv použitých 

k výrobě koksu nebo k pohonu obchodních plavidel na daňovém území ČR. 

 Dani z elektřiny podléhá elektrická energie a plátci této daně jsou dodavatelé – držitelé 

povolení k nabytí energetických produktů bez daně, kteří dodávají elektřinu konečnému 

spotřebiteli nedržícímu toto povolení. Základ daně tvoří množství elektřiny v MWh a sazba 

daně činí 28,30 Kč/MWh.  

 Ve všech třech případech vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem dodání plynu, 

elektřiny nebo pevných paliv konečnému spotřebiteli. Zdaňovacím obdobím je kalendářní 

měsíc, termín podání daňového přiznání se shoduje s termínem splatnosti daně a je stanoven 

na 25. den po skončení zdaňovacího období.  
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2.3 Daňový systém Švédska 
 

 Daně ve Švédsku lze rozdělit několika způsoby. Buď, obdobně jako v České republice, 

na daně přímé a nepřímé, nebo podle výrobních faktorů na daně z příjmů z práce, kam patří    

i daně spotřební, a z kapitálu.  

  

2.3.1 Daň z příjmů fyzických osob 
 

 Fyzickou osobou se zde rozumí rezident, který má ve Švédsku trvalé bydliště, nebo 

pokud zde pobývá minimálně 6 po sobě jdoucích měsíců. Švédskými občany jsou fyzické 

osoby, které zde byly rezidenty minimálně po dobu deseti let a jsou považovány za rezidenty  

i pět let po jejich odjezdu, neprokážou-li, že udržují se Švédskem významné vztahy. Příjmy 

manželů jsou ve všech případech zdaněny zvlášť.  

 Dani podléhají příjmy fyzických osob z podnikatelské činnosti, ze závislé činnosti      

a z kapitálu. Příjmem podléhajícím dani je jakýkoliv příjem poplatníka vyjádřený v penězích 

nebo peněžní hodnotě. Příjmy z podnikatelské činnosti jsou příjmy z různých podnikatelských 

aktivit, řemesel a zemědělství. Dále také příjmy z nemovitého i movitého majetku, který je 

používán k podnikání. Kapitálové příjmy zahrnují dividendy, úroky a veškeré ostatní příjmy 

z kapitálových investic a také výnosy z prodeje nemovitého podnikatelského majetku             

a movitého majetku, který není využíván k podnikání. Za příjmy ze závislé činnosti jsou 

považovány všechny příjmy, které nepatří do skupiny příjmů z podnikání nebo kapitálových 

příjmů. 

 Základ daně se vypočítá zvlášť pro každou kategorii příjmů. Vyskytuje-li se v rámci 

jedné kategorie více zdrojů příjmů, vypočítá se pro každý zdroj základ daně a jednotlivé 

výsledky se nakonec sečtou a získá se tak výsledná částka ke zdanění.  

 

 Mezi příjmy osvobozené od daně patří: 

� příjmy ze životního pojištění 

� pravidelně přijímané výživné pod podmínkou, že si jej poplatník neodečítá od základu 

daně 

� stipendia a jiná podpora přijatá za účelem studia 

� některé dividendy 
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2.3.1.1 Daň z příjmů ze závislé činnosti 
 

 Dani z příjmů ze závislé činnosti podléhá mzda, funkční požitky, vyplácené důchody   

a odměny.  

 Náklady vynaložené na dosažení a udržení platového příjmu jsou obvykle odečitatelné 

do výše 5.000 SEK.  

Náklady na cestovné a zvýšené náklady na bydlení způsobené nutností dojíždění nebo 

potřebou udržovat dvě bydliště jsou odečitatelné bez stanovených limitů. Poplatník, který má 

k dispozici služební auto a používá jej ke služebním cestám, si může odečíst náklady            

na pohonné hmoty. Odečitatelné částky jsou stanoveny na 0,65 SEK/km za naftu a na 0,95 

SEK/km při použití jiného paliva. Odůvodněné náklady na dojíždění jsou odečitatelné           

do částky 8.000 SEK a vypočítají se podle cen nejlevnějších dopravních prostředků, které by 

mohly být v konkrétním případě použity.  Pokud je za nejlevnější dopravní prostředek 

považován soukromý automobil37, je odečet stanoven na 1,85 SEK/km. Při použití služebního 

automobilu jsou odečitatelné částky stejné jako v případě služební cesty.   

Náklady na stěhování, čímž jsou myšleny pouze cestovní náklady, jsou odečitatelné 

jak na začátku, tak na konci zaměstnaneckého poměru. Náhrada poskytnutá zaměstnavatelem 

nebo jinou institucí zaměstnanci, který byl pro výkon svého zaměstnání přeložen do jiné 

oblasti, není zdanitelným příjmem.  

Námořníci, kterým plyne příjem z práce na palubě švédské obchodní lodi, mají právo 

na zvláštní odpočet z příjmu a na dobropis proti daňové povinnosti. Odpočet se týká i příjmu 

z práce na obchodní lodi registrované v zemi v rámci EEA (The European Environment 

Agency – Evropská agentura pro životní prostředí). Činí rovných 35.000 SEK38. Daňový 

dobropis činí 9.000 SEK39.  

Náklady na vzdělání mohou být odečitatelné, jestliže vznikly při dosahování                

a udržování příslušného příjmu.  

Poplatníci, kteří jsou zároveň rezidenty, mají nárok na odpočty ze mzdy. Ty se 

pohybují od 5.000 SEK do 18.000 SEK v závislosti na věku poplatníka, výši mzdy, výši 

základních slev a na výši dané obecní daňové sazby. Odpočet je zahrnut v daňových 

tabulkách, které používají zaměstnavatelé pro systém srážek ze mzdy, a tak zaměstnanec        

o tyto odpočty nemusí žádat.  
                                                 
37 Vzdálenost musí činit nejméně 5 km a doba jízdy je o 2 hodiny kratší než při využití hromadné dopravy.  
38 36.000 SEK v případě plaveb na dlouhé vzdálenosti. 
39 14.000 SEK v případě plaveb na dlouhé vzdálenosti.  
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 Funkční požitky jsou daněny stejně jako příjmy ze zaměstnání v solidní tržní hodnotě. 

Zahrnují předkupní práva k nákupu akcií ve společnosti za nižší cenu, než je obvyklá tržní 

cena. Některé druhy dodatečných (neplatových) výhod nepodléhají dani, pokud jsou běžné      

a přiměřené (např. bezplatné životní a zdravotní pojištění). Hodnota bezplatného ubytování se 

stanoví jako hodnota převažující na trhu v dané oblasti. Hodnota bezplatně nabytého auta je 

zdanitelnou výhodou, kterou upravuje zvláštní předpis. Zaměstnanec, který dostane právo 

nakoupit akcie podniku za určitou cenu a v určitém termínu, získává daňové zvýhodnění 

v okamžiku, kdy toto právo uplatní. Pokud zaměstnanec opouští Švédsko nebo se do něj 

naopak stěhuje, platí zvláštní pravidla. 

 Důchody vyplacené s ohledem na předchozí zaměstnání a různé druhy státní podpory 

(např. starobní důchod, předčasný důchod, vdovský důchod a invalidní důchod) podléhají 

plnému zdanění. Stejným způsobem jsou zdaněny dávky zdravotního nebo úrazového 

pojištění a dávky neplynoucí z pojištění nebo ty, které nejsou považovány za část odměny 

z prodeje majetku. Naopak dávky ze životního pojištění jsou od daně osvobozeny. Důchodové 

dávky vyplývající ze smlouvy podepsané se zahraniční institucí, která nemá trvalé sídlo       

ve Švédsku, jsou zdaňovány a pojistné je odečitatelné, jestliže: 

� zaměstnavatel poplatníka platil pojistné důchodového pojištění v době, kdy 

zaměstnanec žil nebo pracoval převážně v jiném státě, kde není toto pojistné 

považováno za daňové zvýhodnění 

� poplatník byl v okamžiku vyplacení pojistné smlouvy nerezidentem a dostal daňovou 

úlevu za pojistné placené ve státě, kde pracoval. 

 

2.3.1.2 Daň z příjmu z podnikání a samostatné výdělečné činnosti 
   

 Náklady vynaložené na dosažení a udržení příjmu jsou obvykle odečitatelné              

od základu daně, a to včetně nákladů na vzdělání. Pojistné kolektivního životního pojištění 

placené podnikatelem je odečitatelné za určitých podmínek. Zvláštní pravidla platí pro zisk 

držený ve formě rezervy, je předmětem daně v sazbě 28 %. Když je rezerva použita 

(rozpuštěna), musí být zaznamenána jako zdanitelný příjem a uhrazená 28% daň se započte. 

Navíc platí zvláštní pravidla také pro část majetku, která je považována za úroky, čili je 

daněna jako kapitálový příjem v sazbě 30 %. 



37 
 

2.3.1.3 Daň z příjmu z investic 
 

 Dividendy a úroky jsou většinou daněny jako kapitálový příjem. Nicméně část 

dividend ze společností, kde má většinu akcií a hlasovacích práv společností menší počet 

osob, může být daněna jako příjem ze závislé činnosti v rukou akcionáře, který aktivně 

pracuje nebo pracoval pro společnost v prokazatelné míře alespoň 5 let. Administrativní 

náklady vynaložené na pořízení a držení dividend, úroků a jiného obdobného kapitálového 

příjmu jsou odpočitatelné do té míry, že jejich cena pořízení nepřekročí 1.000 SEK.  

Autorské honoráře jsou za běžných okolností daněny jako příjem z podnikání, ale 

jedná-li se o honorář, který je výsledkem příležitostné činnosti ve vědě, literatuře nebo umění, 

může být zdaněn jako příjem ze závislé činnosti.   

Příjmy z pronájmu nemovitostí sloužících k soukromým účelům jsou daněny jako 

kapitálové příjmy. U příjmů z pronájmu je povolen pouze standardní odpočet ve výši 4.000 

SEK plus 20 % z příjmu z pronájmu. Jiné příjmy z nemovitostí jsou daněny jako příjmy 

z podnikání.  

Úroky z investic a úroky, které nelze připsat k žádnému typu příjmu (např. soukromé 

bankovní účty), mohou být odečítány od kapitálových příjmů.  

Ztráty v kategorii kapitálových příjmů mohou být částečně započteny proti jinému 

příjmu.  

 

2.3.1.4 Daň z kapitálového zisku 
 

 Obecně jsou veškeré zisky z kapitálu fyzických osob zahrnuty v kategorii 

kapitálových příjmů.  Při likvidaci obydlí nebo cenných papírů jsou poskytovány úlevy        

od zdanění, a pokud je převáděn majetek bez poplatku (např. darováním, odkazem, dědictvím 

nebo rozdělením společného majetku), je platba odložena. V takových případech přebírá 

obdarovaný majetek v jeho pořizovací ceně a při následném převodu už nevzniká žádný zisk, 

který by podléhal zdanění.  

 Příjmy z nemovitostí používaných fyzickými osobami k podnikání jsou daněny pouze 

z 90 %. Při prodeji rekreačních objektů podléhají zdanění 2/3 příjmů.  

Příjmy z prodeje akcií a jiných cenných papírů se počítají jako rozdíl mezi prodejní 

cenou a náklady na jejich pořízení. 

U ostatního majetku používaného fyzickou osobou pro soukromé účely jsou příjmy 

zahrnuty v základu daně z kapitálových zisků, pokud jejich výše překročí 50 000 SEK za rok. 
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Částka ke zdanění se vypočítá jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou včetně nákladů 

souvisejících s prodejem.  

 

2.3.1.5 Odpočty a slevy na dani 
 

Od daňového základu, který vznikne po odečtení výdajů od příjmů, lze odečíst tyto 

položky: 

� pravidelně vyplácené alimenty 

� pojistné na soukromé pojištění do výše 12 000 SEK 

� pojistné na penzijní pojištění placené poplatníkem-podnikatelem do výše 

12 000 SEK plus 35 % z příjmů, maximálně však do 410 000 SEK 

� výdaje za služby40 ve výši 50 % uhrazené částky, maximálně však 50 000 SEK 

ročně 

 

Od základu daně naopak nelze odečíst: 

� výdaje za lékařskou péči 

� dary 

� výdaje na péči o dítě 

� výdaje na služby v hodnotě nižší než 1 000 SEK/rok 

 

Základní sleva na dani se pohybuje od 12 100 SEK do 31 600 SEK v závislosti           

na objemu příjmů. Zaměstnanec, který si hradí penzijní pojištění, má právo toto pojistné 

započítat v plné výši proti jeho daňové povinnosti.  

 

2.3.1.6 Ztráta 
 

 Ztrátu vzniklou během prvních 5 let podnikání je možné ji odečíst od daňové 

povinnosti vyplývající z jiné samostatně výdělečné činnosti nebo zaměstnaneckého poměru 

do výše 100 000 SEK ročně.  

 Pokud je výsledek kapitálových příjmů záporný, může být jeho část započítána, a to 

buď 30 % do výše 100 000 SEK, nebo 21 % při ztrátě nad 100 000 SEK, proti státní a obecní 

daňové povinnosti.  

                                                 
40 Úklid, praní a žehlení, vaření a péče o děti, některé zahradnické práce. 
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2.3.1.7 Sazby daně z příjmu 
 

 Pro zdanění příjmu ze závislé činnosti a příjmu z podnikání se ve Švédsku používá 

progresivní sazba daně. Přehled jednotlivých sazeb znázorňuje tabulka 2.4.  

 

Tabulka 2.4 Sazby daně z příjmu 

Zdanitelný p říjem (v SEK) Sazby (v %)

do 328 800 0

328 800 - 495 000 20

přes 495 000 25
 

Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 

 

 Státní daň z příjmu z kapitálových příjmů je stanovena rovnou daňovou sazbou ve výši 

30 %. Tento druh příjmu nepodléhá obecní (místní) dani.  

 Daňové zatížení poplatníka, který byl švédským rezidentem alespoň část roku, v němž 

vznikl zdanitelný příjem, je sníženo, jestliže celková částka státní a obecní daňové povinnosti 

překročí hranici 60 % poplatníkova celkového pracovního a kapitálového příjmu. Snížení se 

týká pouze státní daně z příjmu z kapitálových příjmů a z pracovního příjmu, a to v uvedeném 

pořadí.  

 Srážkové dani podléhá mzda a jiné odměny zaměstnanců, důchody, renty a některé 

další pravidelné platby. Výše srážky je stanovena na základě zvláštních tabulek, které jsou 

navrženy tak, aby pokryly konečnou daňovou povinnost poplatníka natolik přesně, jak je to 

jen možné. … srážková daň ve výši 30 % je uvalena na úroky vyplácené bankami a dividendy 

proplácené podniky akcionářům.  

 

2.3.1.8 Správa daní 
 

 Za zdaňovací období je obvykle považován kalendářní rok a po jeho uplynutí se 

provádí daňový výměr.  

 Daňové přiznání tvoří základ pro vyměření státní a obecní daně z příjmu ze závislé 

činnosti i z podnikání a musí být podáno do 2. května následujícího po zdaňovacím období.  
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 Výsledná daň je hrazena formou záloh v průběhu roku. Jejich výše vychází 

z vypočtené daně za minulé zdaňovací období. Úhrnná výše záloh na daň z příjmu odpovídá 

110 % vyměřené daně nebo 105 %, pokud byla výsledná daň nižší než vyměřená.  

 

2.3.1.9 Obecní daň z příjmů  
  

 FO podléhají obecní dani z příjmů s ohledem na jejich pracovní příjem (ze zaměstnání 

a z podnikání). Této dani nepodléhají kapitálové příjmy. Státní a obecní daň vychází             

ze stejného zdanitelného příjmu, ale obecní daň nelze u státní uplatnit.  

 Obecní (místní) daň z příjmů je stanovena rovnou sazbou, většinou kolem 31,6 % 

v závislosti na rozhodnutí obce (např. 30,12 % ve Stockholmu).  

 

2.3.2 Příspěvky na sociální zabezpečení 
 

 Zaměstnanci hradí ze své mzdy pojistné na penzijní pojištění v sazbě 7 %  

do výše příjmu 387 360 SEK (pro rok 2008). Uhrazené pojistné se potom započítává proti 

daňové povinnosti. Osoby starší 65 let jsou od těchto plateb osvobozeny.   

 Osoby samostatně výdělečně činné si musejí hradit pojistné na sociální pojištění 

určené na základě výše podnikatelského příjmu. Tabulka 2.5 uvádí přehled položek sociálního 

pojištění.  

 

Tabulka 2.5 Skladba sociálního pojištění OSVČ 

Položky pojistného Sazba (v %)

Důchodové pojištění 10,21

Zdravotní pojištění 7,93

Pojištění proti nezaměstnanosti 0,50

Pojištění na vdovský a sirotčí důchod 1,70

Rodičovské pojištění 2,20

Úrazové pojištění (na úrazy v zaměstnání) 0,68

Daň ze mzdy 7,49

Celkem 30,71  

Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 



41 
 

V roce 2008 byla sazba pojistného u osob ve věku 18 – 25 let snížena na 21,31 %. 

Osoby samostatně výdělečně činné, které uplatnily nárok na odpočet vlastního penzijního 

pojistného, musejí platit zvláštní daň z příjmu na penzijní výdaje, jež se vypočítá z celkové 

částky uhrazeného pojistného. Sazba daně je 24,26 %. 

 Všechny platby jsou obvykle odečitatelné pro státní a obecní daňové účely a jsou 

zahrnuty ve výměru daně.  

  

2.3.3 Daň z nemovitostí 
 

 Státní dani z nemovitostí podléhá veškerý nemovitý majetek, který může být využíván 

jako obytné prostory k pronájmu, komerční prostory a průmyslový majetek. 

 Základ daně tvoří odhadní cena majetku. Sazba daně pro průmyslový majetek              

a pronajímané obytné prostory činí 0,5 % a 1 % pro komerční prostory. Daň je odečitatelná     

od základu daně z podnikatelské činnosti. 

 

 Ve Švédsku není vybírána dědická ani darovací daň a daň silniční byla nahrazena 

místními poplatky. 

 

2.3.4 Mezinárodní aspekty  
 

 Zahraniční příjmy švédských rezidentů podléhají státní a obecní dani kromě příjmů    

ze zaměstnání. Zdanění ve Švédsku podléhají také zahraniční dividendy, úroky a honoráře 

v plné výši.  

 

2.3.4.1 Dvojí zdanění 
 

 Na základě jednostranné úmluvy o poskytnutí úlevy mohou být zahraniční státní, 

provinciální a místní daně z příjmů uvalené na nemovitosti nebo soukromá obydlí se sídlem 

v zahraničí započteny proti švédské státní a obecní dani z příjmů, pokud jsou zahraniční daně 

vyměřeny nebo sraženy. Započtená částka je předmětem celkových omezení vypočtených 

zvlášť pro státní daň z příjmů, obecní daň z příjmů a státní daň z nemovitostí a místní 

poplatky. Tyto různé hodnoty jsou sečteny a celková suma tvoří maximální částku zápočtu. 

Nevyužitý zápočet lze převádět do 3 dalších období. Na základě evropské směrnice 

2003/48/EC o zdanění příjmů z úspor ve formě úroků mohou být srážkové daně vybírané 
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v Rakousku, Belgii a Lucembursku z úroků placených švédským rezidentům plně započteny 

proti švédské dani z příjmů.  

 

2.3.4.2 Emigranti a Imigranti 
 

 Imigrantům, kteří si zvyšují kvalifikaci z důvodu zaměstnání ve vedoucí pozici, může 

být poskytnuta daňová úleva po dobu prvních 3 let. Znamená to, že 25 % poplatníkova příjmu 

je od daně osvobozeno a zbývajících 75 % je zdaněno dle platných pravidel. Osvobozeny jsou 

dále náhrady za náklady na stěhování, 2 cesty ročně do poplatníkovy rodné země pro něj        

a jeho rodinu a za náklady na vzdělání poplatníkových dětí. Osvobozený příjem a náhrady 

nejsou předmětem odvodů sociálního pojištění.  

 Aby mohly být výše uvedené úlevy poskytnuty, musejí být splněny tyto podmínky: 

� zaměstnavatel musí být švédským občanem nebo musí mít ve Švédsku sídlo 

podnikání, 

� poplatník musí být zaměstnán ve vedoucí pozici, na pozici se speciální 

kvalifikací, ve vědě a výzkumu nebo v oblastech, jež je velmi obtížné obsadit 

občany švédské národnosti, 

� poplatník musí být cizí národnosti a splňovat podmínku, že nebyl švédským 

rezidentem v průběhu 5 let před zahájením dočasného zaměstnání ve Švédsku. 

 

 Poskytnutí daňové úlevy podléhá souhlasu Výboru daní a výzkumu. Žádost musí být 

podána minimálně 3 měsíce po zahájení pracovního poměru ve Švédsku.  

 Jiné podmínky platí, pokud se obyvatel Švédska rozhodne pracovat v zahraničí. První 

podmínkou je tzv. 6měsíční pravidlo – příjem ze zaměstnání vydělaný v zahraničí se            

ve Švédsku nezdaňuje, jestliže pracovní poměr nebo pobyt v zahraničí trvá alespoň 6 měsíců      

a příjem je zdaněn v zemi pobytu. Pokud na základě souhlasu nebo platné legislativy 

poplatník tento příjem v zahraničí danit nemusí, je i ve Švédsku od daně osvobozen, jestliže 

pracovní poměr nebo pobyt trvá alespoň 1 rok. Příjem získaný od švédského státu nebo obce 

je osvobozen pouze v případě, že se jedná o vývoz služeb.  

 Neuskutečněný kapitálový příjem se nedaní před emigrací, nicméně, kapitálové příjmy 

nerezidenta z prodeje akcií švédských podniků jsou daněny, pokud byl poplatník někdy 

švédským rezidentem po dobu 10 let – tzv. desetileté pravidlo. 
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2.3.4.3 Fyzické osoby – nerezidenti 
 

 Příjem nerezidentů z činnosti na území Švédska zde také podléhá dani jak obecní, tak 

státní. Rezident si může uplatnit pouze náklady vztahující se k příjmům plynoucím z činnosti 

vykonávané na území Švédska. Od 1. ledna 2008 si může nerezident uplatnit odpočet           

na úroky, které nebyly vypořádány v zemi trvalého bydliště, je-li daná země členem Evropské 

agentury pro životní prostředí.  

 Fyzická osoba – nerezident zdaňuje příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území 

Švédska, pokud zde pobývá více než 183 dní v roce. Příjem získaný ze služeb poskytnutých 

švédské vládě a obcím je předmětem daně ve Švédsku bez ohledu na místo výkonu služeb.  

 Důchody obdržené od státu nebo obce podléhají zdanění ve Švédsku. Všechny 

uvedené druhy příjmů podléhají srážkové dani ve výši 25 % (15 % u námořníků). Nelze 

uplatnit slevu ani odpočet ze zdaňovaných příjmů, ale na druhou stranu jsou veškeré náhrady 

na cestovné a ubytování poskytované zaměstnavatelem od daně osvobozeny. Nerezidenti, 

kteří obdrží hlavní část příjmu ve Švédsku, si mohou vybrat formu zdanění, buď jako 

rezidenti, nebo nerezidenti.  

 Daň z příjmů z podnikatelské činnosti činí 25 % a stanovuje se stejným způsobem jako 

u rezidentů. Dividendy vyplácené švédskými společnosti podléhají pouze srážkové dani       

ve výši 30 %.  

 Obdržené honoráře a jiné pravidelné platby za užívání hmotného a nehmotného 

majetku nebo práv placených švédskými držiteli licence podléhají státní dani z příjmů.  

 Kapitálové příjmy nerezidentů jsou předmětem státní daně z příjmů ve výši  

30 % kromě příjmů z prodeje akcií a jiných cenných papírů, jež jsou od daně ve Švédsku 

osvobozeny.  

 Dani z nemovitostí může podléhat nerezident, který vlastní nemovitost na území 

Švédska.  

 Nerezident je povinen podat daňové přiznání, když: 

� jeho hrubý příjem překročí 100 SEK, 

� vlastní nemovitost ve Švédsku, která je předmětem daně z nemovitostí nebo místních 

poplatků.  
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2.3.5 Daň z příjmů právnických osob 
 

 Státní dani z příjmů podléhají následující právnické osoby: 

� veřejné a soukromé společnosti zaregistrované ve Švédsku 

� hospodářské organizace zaregistrované ve Švédsku 

� nadace zaregistrované ve Švédsku nebo založené podle švédských zákonů 

� některé další organizace a sdružení vyjmenované zákonem. 

Uvedené kategorie jsou subjekty neomezené daňové povinnosti jako rezidenti. Některé 

nadace a činnosti vymezené zákonem jsou od daně z příjmu osvobozeny. Jedná se např.         

o činnosti neziskových organizací a státní a místní správy, některé vládní podniky, kostely, 

školy a nemocnice.  

 Sdružení, včetně EEIG (Evropské ekonomické zájmové sdružení), je považováno      

za transparentní entitu pro účely daně z příjmů. Jako samostatný daňový subjekt je uznáváno 

pouze v případě daně z nemovitostí a zvláštní daně ze mzdy na důchodové náklady.  

 Společnosti – nerezidenti jsou subjekty daně pouze do té míry, do jaké čerpají příjem 

ze švédských zdrojů. 

 Společnost je švédským rezidentem, jestliže je zaregistrována ve švédském 

Obchodním rejstříku. Zde také podléhá dani celosvětový příjem společnosti. Veškerý příjem 

je zařazen v kategorii podnikatelský příjem a pochází z různých zdrojů. Zahrnuje i kapitálové 

příjmy kromě těch osvobozených. Zdanitelný příjem společnosti je dán součtem výsledků 

z jednotlivých zdrojů.  

 Výnosy z prodeje zásob a ostatních aktiv jako je např. inventář, stroje, zařízení a jiný 

movitý majetek jsou zahrnuty ve zdanitelných příjmech. Pokud jsou aktiva v této kategorii 

prodána, ztracena nebo zničena v roce pořízení, je jejich hodnota plně odečitatelná v tomto 

období a jakékoliv výnosy z prodeje nebo odškodnění jsou zahrnuty ve zdanitelných 

příjmech. Výnosy z goodwillu se zdaňují stejně jako ty ze strojů a zařízení bez ohledu na to, 

jestli jsou zlikvidovány v souvislosti s podnikáním.  

 Zákonem vymezené vnitropodnikové dividendy a kapitálové příspěvky akcionářů jsou 

od daně osvobozeny.  

 Veškeré náklady vynaložené na dosažení a udržení zdanitelného příjmu jsou 

odečitatelné. Patří sem náklady na mzdy, důchody a jiné odměny zaměstnanců a příspěvky   

na sociální pojištění z nich hrazené. Úroky a honoráře jsou odečitatelné, pokud společnost 

dodrží tržní ceny při podnikání se zúčastněnými stranami. Ztráty jsou také odečitatelné. 
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Odečitatelné daně zahrnují nepřímé daně (např. dovozní cla) a zahraniční daně neošetřené 

jednostrannou úmluvou o daňových úlevách.  

 Mezi neodčitatelné náklady patří úplatky a jiné nezákonné platby, pokuty a náklady   

na reprezentaci přesahující určité limity. Přímé daně, zaplacené dividendy a příspěvky               

na sociální pojištění nejsou odečitatelné.  

 

2.3.5.1 Odpisy hmotného majetku 
 

 Při odepisování strojů a zařízení se běžně používá degresivní metoda. Maximální výše 

odpisu činí 30 % celkové účetní hodnoty všech aktiv na začátku daňového období, zvýšené    

o cenu pořízeného majetku a snížené o částku obdrženou za prodaný nebo ztracený majetek 

v daném roce. Pokud by rovnoměrné odpisování ve výši 20 % ročně veškerého majetku vedlo 

k nižší účetní hodnotě v jakémkoliv roce, může být roční odpočet z odpisů zvýšen. Jestliže 

poplatník prokáže, že reálná hodnota strojů a zařízení je nižší než ta vypočtená podle 

uvedených odpisových metod, lze odepisovat v částce odpovídající reálné hodnotě.  

 Majetek s dobou užitnosti kratší než 3 roky a majetek nízké hodnoty může být odepsán 

v roce pořízení.  

 Odepisovány mohou být i některé druhy nehmotného majetku s omezenou 

ekonomickou životností, jako např. veškeré typy duševního vlastnictví, obchodní značky, 

goodwill a leasingová práva. Používají se zde stejné metody jako při odepisování strojů          

a zařízení. 

 Při odepisování nemovitostí je povolené používat pouze lineární metodu odpisování     

a vychází se z pořizovací ceny a doby užitnosti. Sazby se pohybují mezi 1,5 % až 5 % ročně. 

Nemovitosti, které budou užívány pouze několik let, mohou být odepsány v roce pořízení. 

 

2.3.5.2 Daň z kapitálových zisků 
 

 Zdanitelným příjmem u nemovitého majetku se rozumí prodejní cena snížená              

o pořizovací cenu včetně technického zhodnocení, náklady na opravy a údržbu přesahující 

5 000 SEK a odpisy. 
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2.3.5.3 Ztráty 
 

 Všechny ztráty mohou být odepsány ze zdanitelného příjmu běžného období                

a převáděny do dalších let bez omezení. 

 

2.3.5.4 Sazby daně a správa daní 
 

 Daň z příjmů právnických osob je stanovena rovnou sazbou ve výši 28 % a vztahuje se 

i na kapitálové příjmy. 

 Daň je vyměřena na základě příjmů za předchozí období, po němž následuje finanční 

rok, který je obvykle 12 měsíců dlouhý a musí končit 31. Prosince, 30. Dubna, 30. Června 

nebo 31. Srpna, pokud Švédská daňová agentura nestanoví jinak.  

 Daňové přiznání musí být ve většině případů podáno do 2. Května a na jeho základě je 

společnosti vyměřena daň a zálohy na daň z příjmů pro příští zdaňovací období. Pokud částka 

uhrazená na zálohách převýší částku výsledné daně, musí být do 90 dnů od vyměření daně 

proplacena náhrada.  

  

2.3.6 Příspěvky na sociální pojištění 
 

 Ve Švédsku hradí převážnou část příspěvků na sociální pojištění zaměstnavatelé         

za své zaměstnance. Výše příspěvku se vypočítá ze mzdy zaměstnance upravené o odpočty         

a není omezena. Platby jsou odečitatelné pro účely daně z příjmů. Jednotlivé složky 

sociálního pojištění zobrazuje tabulka 2.6. 

Tabulka 2.6 Složení sociálního pojištění právnických osob 

Položky pojistného Sazba (v %)

Důchodové pojištění 10,21

Zdravotní pojištění 7,71

Příspěvky na politiku zaměstnanosti 2,43

Pozůstalostní pojištění 1,70

Rodičovské pojištění 2,20

Pojištění na nehody v zaměstnání 0,68

Daň ze mzdy 7,49

Celkem 32,42  

Zdroj: Cowley, N. Gutiérerrez, C., Kesti, J., Soo, M. (eds) Global corporate tax handbook 

2008 
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Sazba sociálního pojištění pro fyzické osoby ve věku 18 – 25 let byla v roce 2008 

snížena na 21,31 %. 

 Zaměstnavatelé, kteří poskytují svým zaměstnancům důchody, musejí platit zvláštní 

daň ze mzdy. Daňová sazba činí 24,26 %. Tato daň je odečitatelná pro účely daně z příjmů. 

 

2.3.7 Daň z nemovitostí 
 

 Státní daň z nemovitostí se týká veškerého nemovitého majetku využívaného jako 

komerční prostory nebo průmyslové nemovitosti. Základ daně tvoří odhadní cena majetku. 

Daňová sazba činí 0,5 % pro průmyslové nemovitosti a 1 % pro komerční objekty. Uhrazená 

daň je odečitatelná pro účely daně z příjmů právnických osob.  

 Od 1. Ledna 2008 je zrušena daň z nemovitostí uvalená na soukromá obydlí                

a nahradily ji místní poplatky. Od těchto poplatků jsou osvobozeny novostavby určené 

k bytovým potřebám po dobu prvních 5 let. V následujících 5 letech jsou poplatky o 50 % 

sníženy.  

 

2.3.8 Daň z přidané hodnoty 
 

 Ve Švédsku podléhá dani z přidané hodnoty veškeré zboží a služby. Poplatníci této 

daně jsou osoby (fyzické, právnické atd.), které dodávají nebo mají v úmyslu dodávat zboží    

a služby, ze kterých jim plyne podnikatelský příjem. Pro činnosti vyjmenované zákonem platí 

limit 30 000 SEK. 

 Daň z přidané hodnoty se týká: 

� zboží a služeb dodávaných podnikateli v rámci možností jejich podniků ve Švédsku 

� pořízení zboží z jiného členského státu 

� zboží dovezené jakoukoliv osobou do Švédska 

Pro zboží a služby dodané ve Švédsku a zboží pořízené z jiného členského státu je 

zdanitelným příjmem cena za dodané bez DPH. Zdanitelná částka zahrnuje kompenzaci        

za daně a poplatky, clo, poštovní a dopravní poplatky, náklady na pojištění a přepravní 

náklady, cestovní výdaje, provize, finanční náklady atd. Při výpočtu konečné daňové 

povinnosti je DPH placená při pořízení zboží a služeb odečtena, tudíž je zdaněna pouze 

přidaná hodnota. Leasing a převod nemovitého majetku je od DPH osvobozen. 

 Sazba DPH činí 25 %. Snížená sazba 12 % je uvalena na potraviny, služby spojené 

s cestovním ruchem (např. hotelové služby). Snížené sazbě 6 % podléhá švédský denní           
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a týdenní tisk a periodika, hromadná doprava osob a lanovky, kina, cirkusy a lístky na 

koncerty. Nulová daň se vztahuje na služby a zboží zahrnující lékařské předpisy, zlato určené 

k investování, množství finančních služeb stejně jako pojišťovací a zajišťovací služby. 

 

2.3.9 Daň z převodu nemovitosti 
 

 Zdanitelný převod zahrnuje převod nemovitosti jako příspěvek do základního jmění 

společnosti nebo jako distribuce tohoto majetku společností. 

 Standardní daňová sazba je 1,5 %. Když je příjemce právnická osoba, činí sazba 3 %. 

Tato daň je uvalena i na hypotéky. Sazba je 1 %, 2% nebo 0,4 % z jistiny úvěru, kde 

předmětem je letadlo nebo podnik, nemovitost nebo loď v uvedeném pořadí. 

 

2.3.10 Akcízy41 
 

 Akcízy jsou uvaleny na alkohol, tabák a energii vyráběné přímo ve Švédsku nebo 

dovážené z členských zemí EU nebo jiných zemí. 

 Dani z alkoholu podléhá pivo, víno, kvašené nápoje, polotovary a líh. Sazba daně se 

liší podle obsahu alkoholu. U piva činí sazba 0 – 1,66 %, u vína 0 – 45,17 SEK/litr,                

u polotovarů 27,20 – 45,17 SEK/litr, u lihovin 501 SEK/litr čistého lihu. 

 Dani z tabáku podléhají cigarety, krátké doutníky, doutníky, balený sypaný tabák, 

žvýkací a šňupací tabák. U cigaret činí sazba daně 0,31 SEK + 39,2 % z prodejní ceny za kus, 

u obou druhů doutníků 1,12 SEK/kus, u baleného sypaného tabáku 1 560 SEK/kg,                  

u žvýkacího tabáku 402 SEK/kg a u šňupacího tabáku 336 SEK/kg. 

 Dani z energie podléhá elektrická energie42, dani z oxidu uhličitého podléhají všechna 

paliva využívaná k pohonu motorů a vytápění a dani ze síry podléhá rašelina používaná jako 

palivo. Ve všech případech pohonných hmot tvoří sazba součet sazby daně z energie a z oxidu 

uhličitého. U benzínu se pohybuje mezi 5,29 – 6,02 SEK/litr dle jeho složení, u nafty 3 647 – 

4 546 SEK/m3 dle množství aditiv, u plynu (LPG) 1 584 – 3 183 SEK/t a u zemního plynu 

1 282 – 2 406 SEK/1 000 m3 dle účelu, u uhlí a koksu 2 834 SEK/t, u surové ropy 3 647 

SEK/m3. 

   

 

                                                 
41 Zdroj: www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/510.4.39f16f103821c58f680007897.html 
42 Není-li využívána k výrobě větrné energie. 
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3. Komparace obou daňových systémů 
 

 V úvodu kapitoly jsou v tabulce 3.1 shrnuty základní informace o České republice      

a o Švédsku. Následující subkapitola poté shrnuje konkrétní rozdíly v obou daňových 

systémech a závěr kapitoly je věnován návrhům na zdokonalení českého daňového systému. 

 

Tabulka 3.1 Základní údaje o Švédsku a České republice 

Název státu Švédské království Česká republika

Státní z řízení

pluralitní konstituční monarchie s 
jednokomorovým parlamentem

parlamentní demokracie

Počet obyvatel 8,8 mil. 10,4 mil.

Rozloha 449,9 km2 78,8 km2

Hlavní m ěsto Stockholm Praha

Úřední jazyk švédština čeština

Měna
švédská koruna 

česká koruna (1 Kč = 
2,797 SEK)*

HDP
198 mld $ (22 700 $ na obyvatele)

205 mld $ (19 700 $ na 
obyvatele)

*Kurz platný k 1. 1. 2008. 

 

3.1 Konkrétní odlišnosti jednotlivých daňových systémů  
 

Švédsko Česká republika 

možnost odečtu nákladů na některé služby 

v domácnosti ve výši 50 % uhrazené částky 

(max. 50 000 SEK ročně) 

- 

 

Nárokem na odečet nákladů na některé služby vyjmenované v kapitole 2.3.1.5 vzniká 

možnost najímání pomocníků v domácnosti i pro střední vrstvy obyvatel, čímž se zvyšuje 

jejich životní standard. V České republice si tyto služby mohou dovolit zatím pouze lidé 

s poměrně vyššími příjmy.  
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možnost odečtu zvýšených nákladů na 

bydlení souvisejících s místem výkonu 

zaměstnání včetně cestovních nákladů na 

stěhování na začátku a na konci pracovního 

poměru 

- 

 

 Toto opatření výrazně napomáhá migraci pracovní síly. V České republice se situace 

v této oblasti sice zlepšuje, mladí lidé cestují za prací do větších měst, zejména do Prahy, ale 

větší části obyvatelstva stále chybí potřebná motivace. Často stojí před rozhodováním, zda se 

jim přesun vyplatí vzhledem k nabízené mzdě a vzniklým nákladům na živobytí.  

 

důchody podléhají zdanění v celé své výši 
důchody jsou do výše 288 000 Kč 

osvobozeny 

možnost odečtu alimentů od základu daně, 

naopak nelze odečíst dary 

možnost odečtu úroků z hypotéky nebo úvěru 

na bydlení do výše 300 000 Kč ročně 

slevy na dani tvoří konstantní částku 

v závislosti na objemu mzdy 

slevy na dani tvoří výčet položek, které se 

vztahují ke konkrétnímu poplatníkovi 

ztrátu lze odečíst do výše 100 000 SEK 

v prvních 5 letech podnikání 

ztrátu lze odečíst v neomezené výši po dobu 

5 let 

stanovena progresivní sazba daně z příjmů 

fyzických osob 

od 1. 1. 2008 stanovena rovná daňová sazba 

15 % z příjmů fyzických osob 

 

 V České republice měla být sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2009 snížena 

na 12,5 %, což se nestalo, a uvažuje se o návratu k progresivnímu zdanění. Svědčí to o jisté 

nestabilitě celého systému a nerozhodnosti politiků.  

 

daň z kapitálových příjmů ve výši 30 % daň z kapitálových příjmů ve výši 15 % 

úhrnná výše záloh na daň z příjmů 

představuje 110 % nebo 105 % vyměřené 

daně 

úhrnná výše záloh na daň z příjmů 

představuje vždy maximálně 100 % 

vyměřené daně 

sociální pojištění obsahuje navíc položky 

rodičovského a pozůstalostního pojištění 
- 
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Z toho vyplývá, že stát při vyplácení těchto dávek není tolik zatížen, protože 

odpovědnost přenáší alespoň z části na své občany.  

 

 

OSVČ odvádějí 30,71 % ze 100 % příjmů a 

mohou si tyto platby odečíst od základu daně 

OSVČ odvádějí 43,1 % z 50 % 

vyměřovacího základu a nemohou si tyto 

platby odečíst od základu daně 

 

Ve Švédsku podnikatelé sice na sociálním pojištění odvedou vysoké částky, ale mohou 

si je zpětně odečíst. Navíc zde platí snížená sazba pro osoby ve věku 18 – 25 let, čímž jsou 

mladí lidé motivováni k podnikání.  

 

nevybírá se dědická ani darovací daň, silniční 

daň je ošetřena místními poplatky 
- 

stanoveny 3 sazby DPH: 25 %, 12 %, 

6 % 
stanoveny 2 sazby DPH: 19 % a 9 % 

 

Ve Švédsku je nejnižší sazba DPH uvalena na tisk, lístky do kina, na koncerty atd., 

čímž je podporován zájem veřejnosti o kulturu. 

 

sazba daně z příjmů právnických osob je 

stanovena na 28 % 

sazba daně z příjmů právnických osob je 

stanovena na 21 % 

pevná daňová sazba (0,5 % a 1 %) u daně z 

nemovitostí 

daň z nemovitostí stanovena prostřednictvím 

koeficientů (1 – 4,5) na základě vyhlášek 

jednotlivých obcí 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat složení daňových systémů České republiky  

a Švédska, vzájemně porovnat odlišnosti obou systémů, objevit případné nedostatky               

a navrhnout možná řešení. Česká republika a Švédsko jsou země, o kterých se vždy říkalo, že 

se významně liší, ať už ve vyspělosti, stabilitě politického systému nebo mentalitě. Ve všech 

směrech je vždy vyzdvihováno Švédsko. Je tomu tak zřejmě proto, že je zde velmi nízké 

procento kriminality a nezaměstnanosti, málokdy vycházejí zprávy o skandálech švédských 

politiků a dbá se zde o životní prostředí. Výrazným rysem švédských občanů je národní 

hrdost, kterou dávají najevo vyvěšenými vlajkami v oknech i mimo významná výročí. To se 

v České republice vidí velmi zřídka. S čím se ovšem občané setkají docela často, je korupce, 

která je ve Švédsku naopak velmi nízká. Švédsko nemá žádné dlouhodobé dětské domovy, 

protože všechny nezaopatřené děti jsou co nejdříve umístěny do pěstounských rodin. Náklady 

na provoz dětských domovů jsou nepoměrně vyšší než příspěvky poskytované pěstounským 

rodinám.  

Mohlo by se zdát, že výše uvedené s daňovým systémem příliš nesouvisí, ale opak je 

pravdou. Propracovanost zákonů, které jako celek vytvářejí daňový systém, má vliv na to, 

kolik ze svých příjmů odvedou poplatníci do státní pokladny a kolik z ní bude vydáno. Vězni 

a nezaměstnaní stojí stát, respektive daňové poplatníky, stále více peněz. Možnost 

rekvalifikace je v každém případě pozitivem, ale dlouhodobě nezaměstnaní by si mohli        

na svou podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky vydělat například veřejně-

prospěšnými či jinými pracemi, což platí i pro vězně. Stát by tak získal levnou pracovní sílu. 

Z objemu prostředků získaných na daních je použito nemalé procento na volební kampaně     

a propagaci politických stran. V České republice se momentální situace na politické scéně jeví 

jako nestabilní a vláda se místo schvalování kvalitních zákonů a důstojného vedení Evropské 

unie věnuje populismu a zodpovědnost si nechce nikdo přiznat. Dokud půjde většině českých 

politiků jen o tučné výdělky, nebude možné se řídit kvalitními a jednoznačnými zákony.  

Při srovnávání daňových systémů České republiky a Švédska lze dospět k názoru, že 

Švédové odvedou na daních mnohem vyšší sumy než Češi. Na druhou stranu se ale stále 

pamatuje na určitou rezervu a existují různé možnosti daňových odpočtů. V současné době 

evropská populace stárne. Vzniká problém s hrazením starobních důchodů. Bylo by proto 

užitečné pobízet zaměstnavatele, aby zaměstnávali občany v důchodovém a předdůchodovém 

věku, např. formou daňových odpočtů nebo slev, jak je tomu u zdravotně postižených. Dále 
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by se neměly poskytovat tak vysoké daňové úlevy pro zahraniční investory v oblasti průmysl, 

protože obvykle se po skončení daňových prázdnin tyto společnosti přesouvají na východní 

trhy. Stát by si měl spíše vážit poctivých malých a středních podnikatelů, kteří jsou základním 

kamenem každé zdravé ekonomiky.  

Je evidentní, že v případě České republiky je stále co zdokonalovat. Švédsko má 

mnohem propracovanější a ucelenější daňový systém, a to také díky tomu, že zde byla 

možnost jej budovat mnohem déle a tato země nebyla zasažena světovými válkami ani 

komunistickým režimem. Česká republika má před sebou dlouhou cestu, než se dostane       

na úroveň států západní Evropy. Zejména je nutné, aby nevítězily soukromé zájmy nad těmi 

veřejnými a aby se morální zásady dodržovaly ve všech směrech, je-li to vůbec možné. To už 

ale přesahuje rámec této bakalářské práce.  
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