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Úvod 

 Daně bývají často předmětem diskuzí politiků, ekonomů, ale také občanů. Názory 

na daně jsou velmi rozdílné a v některých případech vyvolávají konflikty. Stát chce 

prostřednictvím daní vybrat co nejvíce prostředků do rozpočtů, naopak lidé chtějí, aby jejich 

příjmy či majetek byl daněmi co nejméně zatíţen. Najít uspokojivý kompromis mezi oběma 

stranami se dosud nepodařilo. 

 V posledních letech dochází vlivem globalizace, integrace a s rozvojem 

technologií k reformám. Ne vţdy je reformován celý systém, ale v mnoha zemích se 

uskutečňují jen částečné reformy, týkající se jednotlivých daní. Současná doba vyţaduje 

adaptaci daňových systémů na ekonomické prostředí. Nadále však i přes veškeré snahy 

zůstává mnoho problémů v této oblasti dosud neřešeno. 

 V bakalářské práci jsem se věnovala našemu daňovému systému, jeho historii, 

funkcí daní, daňovým pojmům a jednotlivým daním, které jsou součástí našeho daňového 

systému. Další část obsahuje informace o daňových systémech vybraných tří států Evropské 

unie. Z 27 členských zemí jsem zvolila státy: Německo, Francii a Litvu. Daňová problematika 

je velmi obsáhlá a sloţitá. V bakalářské práci jsem se proto snaţila na základě dostupných 

informací podat přehled a stručnou charakteristiku daní těchto vybraných tří zemí. Cílem mé 

bakalářské práce bylo porovnat daňové systémy těchto čtyř států. Státy jsem porovnávala 

prostřednictvím daňové kvóty a podílu výnosu přímých a nepřímých daní na HDP a na 

celkových daňových výnosech. V poslední části práce jsem se rovněţ zmínila o tzv. dni 

daňové svobody, který určuje, od kterého dne v roce lidé budou vydělávat sami na sebe, 

nikoli na stát.  

 Daňové systémy jsou svou strukturou mezi jednotlivými členskými státy velmi 

podobné. Často v nich nacházíme stejné nebo velmi podobné daně. Zároveň je u jednotlivých 

daní řada výjimek, odlišností. V mnoha případech právě tyto odlišnosti tvoří systémy 

sloţitými a komplikovanými. Snahou EU je harmonizace daňových systémů. Nejde však  

o vytvoření jednoho systému pro všechny členské státy, ale pouze o přiblíţení a odstranění 

bariér, které by bránily volnému pohybu lidí, zboţí, sluţeb a kapitálu. Mezi členskými státy 

dochází také k výměně informací v daňové oblasti, např. ČR v r. 2008 nejvíce informací 

obdrţela od Německa. 
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2. Daňový systém ČR 

2.1  Historie daňového sytému 

Vznik daní spojujeme se zakládáním států a s potřebou financovat státní potřeby. 

Aţ do současnosti prošly dlouhým vývojem, který odráţel nejen rozvoj státu, úroveň 

peněţního hospodářství, ale i změny celé lidské společnosti. Slovo „berně“ vzniklo v roce 

1310. Tento výraz se pouţíval pro označení daní aţ do roku 1948. Obecně se dá říci, ţe tak 

jak se vyvíjela společnost, tak se vyvíjely i daně. 

Uţ ve starověku se objevovaly první daně, které se řadily mezi druhořadé  

a nepravidelné zdroje státní pokladny. Netvořily hlavní příjem panovníka. Povaţovaly se za 

daně účelově zaměřené, neboť se nejčastěji vybíraly příleţitostně pro financování určité 

potřeby. Za první daňové poplatníky se povaţují obyvatelé antického Řecka a Říma. V této 

době měly daně podobu převáţně naturální, ale současně existovaly určité druhy daní peněţní 

povahy. Jednalo se o daň z prodejů, z propuštění otroků nebo daň dědickou. 

Další etapou ve vybírání daní bylo období středověku. V tomto období se daním 

přisuzovala funkce fiskální. Smyslem bylo zabezpečit příjmy panovníka. Za určující příjmy 

panovníka byly pokládány domény, coţ byly výnosy z panovníkova majetku a regály, coţ 

byly práva, které panovník dočasně přenechával k vyuţití za úplatu. Jednalo se například  

o solní regál, varné právo, právo raţby mincí. V období raného středověku se z regálů 

vyvinuly nepřímé spotřební daně, které byly uvalovány na vybrané druhy zboţí a které se 

označovaly jako akcízy. Přímé daně byly označovány jako kontribuce. Jednalo se o daň 

z hlavy, daně z majetku a hrubého výnosu. Postupně se v této etapě stávaly pravidelným 

příjmem. 

Hlavními příjmy státu v 16. stol. byly nadále akcízy a spolu s nimi i cla. V této 

etapě se začíná rozvíjet daňová teorie, která se zabývá nejen stanovením daní, ale také jejich 

výpočtem a principy. Ekonom Adam Smith, rozpracoval soustavu čtyř daňových principů, 

které se označovaly jako kánony. Obecně se mohou tato pravidla označit za poţadavky, které 

by měly daně splňovat. Obsahem smithových kánonů bylo, aby byla respektována schopnost 

platit daň, a to buď z výše majetku nebo důchodu. Daň měla být přesně stanovena, tak jako 

způsob a lhůty placení, měly být minimalizovány náklady týkající se správy či výběru daní. 

Kromě těchto kánonů, Adam Smith navrhoval ucelenou daňovou soustavu, která by 

respektovala daňové principy. Rovněţ byl navrhovatelem různých typů daní. I kdyţ se 
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kánony staly pro řadu ekonomů základem pro vymezení daňových principů, ne všichni byli 

příznivci daní. Někteří je povaţovali za zlo a snaţili se minimalizovat jejich výši. 

Daňové reformy v tržních ekonomikách 

Od skončení druhé světové války aţ do konce dvacátého století proběhly 

v daňových systémech tři vlny daňových reforem. Tyto reformy se netýkaly jen zemí 

vyspělých, ale i zemí rozvojových. Uskutečňovaly se ve vlnách, tzn. ţe stát, který reformu 

jako první uskutečnil, ovlivnil zbytek světa. Cílem všech tří reformních vln bylo, aby došlo ke 

sníţení daňových sazeb, sníţení daňových pásem, zjednodušení daňových zákonů. Rovněţ 

byla snaha o spravedlivé a přehledné daně, posílení důleţitosti nepřímých daní.  

 

První vlna reforem 

První vlna reforem začala po skončení druhé světové války a byla ukončena 

v roce 1965. Její náplní bylo zavedení a rozšíření systémů sociálního pojištění. Rovněţ došlo 

k oddělení příspěvků na sociální pojištění od důchodové daně.  

 

Druhá vlna reforem 

Druhá vlna reforem byla spojena se zaváděním daně z přidané hodnoty. Tato daň 

měla nahradit daně obratové. Francie jako první zavedla daň z přidané hodnoty, a to v roce 

1975 a spolu s ní ji zavedlo dalších 11 zemí. Postupně se přidávaly ostatní země, a to nejen 

vyspělé, ale i rozvíjející. Dnes má zavedenou daň z přidané hodnoty více neţ polovina zemí 

světa, avšak stále se najdou státy, které ji dosud nezavedly a stále vyuţívají daň z obratu.  

 

Třetí vlna reforem 

 Jádrem této reformy byla snaha o obnovení dosud slabé ekonomické aktivity 

vyspělých a rozvojových zemí, které zatěţovalo nespravedlivé a sloţité zdanění. Reforma 

byla vyvolána uplatňováním ekonomie strany nabídky v USA. Snahou reformy bylo zvýšit 

ekonomickou motivaci subjektů, zjednodušit daňové zákony, posílit spravedlnost daní. 

Posledním cílem reformy bylo zajištění rozpočtové neutrality, která spočívala v posílení 

významu nepřímých daní a rozšíření daňové základny. 

 

První daňová reforma v Československu 

Aţ do roku 1927 se v Československu platila daň nejen z hospodářského výnosu, 

ale také z počtu dělníků nebo strojů. Přímé daně byly tvořeny důchodovou a výnosovou daní. 
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Nepřímé daně se označovaly jako potravní. Součástí byla daň z obratu a daň z přepychu. 

První daňová reforma v Československu proběhla v roce 1927 a znamenala vytvoření nového 

daňového systému, který se měl zcela oprostit od převzatého rakouského systému. Hlavním 

cílem byla reforma zákonů o přímých daních. V období mezi světovými válkami byly kladeny 

na výdaje státní pokladny vyšší nároky, proto docházelo k nárůstu daňového břemene. 

Výsledkem reformy bylo vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj republiky, sníţení 

daňového zatíţení, sníţení sazby u daně důchodové a pozemkové. 

 

Druhá daňová reforma v Československu 

V Československu druhá vlna daňové reformy probíhala v letech 1943 aţ 1953. 

Po skončení 2. světové války došlo ke zrušení rozdělení daní na přímé a nepřímé. Nebylo 

zrušeno jen rozdělení, ale také se změnily principy daňového systému. Tato změna 

v principech přinesla rozloţení daňového systému do dvou větví. První tvořily daně, které 

byly placené podnikateli a měly zabezpečovat dostatek příjmů v rozpočtech, a proto byly 

neúnosně velké. Druhá větev byla tvořena daněmi a poplatky, které platilo obyvatelstvo. Tyto 

příjmy neměly velký podíl v rozpočtech, vysoké postavení zde zaujímala daň ze mzdy.  

V letech 1947 aţ 1950 byla snaha o přeměnu daní takovým způsobem, který 

odpovídá potřebám centrálně plánované ekonomiky. Došlo ke zvýšení určitých daňových 

sazeb, úpravám daňových základů, zavedena byla jednorázová dávka z majetku nebo daň ze 

mzdy. Do systému tak v těchto letech patřila důchodová daň vztahující se na podniky  

a druţstva, zemědělská daň, daň z obratu, která se počítala z prodejní ceny nebo daň domovní, 

regulační a cenové odvody. Součástí byly také poplatky, a to notářské, soudní, správní. 

Od r. 1953 do r. 1992 platila v Československu, aţ na drobné odchylky nebo 

změny, stejná daňová soustava. Avšak i tato soustava daní měla své nedostatky, jeţ bránily 

vzniku a rozvoji podnikání a především nevyhovovala poţadavkům trţní ekonomiky. 

 

Třetí daňová reforma v Československu 

Jiţ od r. 1989 se začalo v Československu hovořit o přípravě další reformy. Reforma 

měla řešit daňové úniky, zkvalitnit daňovou správu, sjednotit pravidla a postup pro výpočet 

základu daně. Rovněţ daňová soustava neodpovídala evropským standardům, nevytvářela 

příznivé podmínky potřebné pro fungování trţního hospodářství, v soustavě chyběly některé 

významné typy daní. Všechny tyto nedostatky volaly po reformě. Výsledkem bylo zavedení 

nové daňové soustavy, která vstoupila v platnost od 1. 1. 1993. Byla upravena zákonem  
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č. 212/1992, o soustavě daní a zákonem č. 531/1990, o územních finančních orgánech. Opět 

bylo zavedeno třídění daní na přímé a nepřímé. Za zásadní změnu pokládám zavedení daně 

z přidané hodnoty, která vystřídala dosud pouţívanou daň z obratu. Zavedeny byly spotřební 

daně a daň silniční. Daň z nemovitostí nahradila dosud pouţívanou domovní daň a notářské 

poplatky byly nahrazeny daní dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. 

 

2.2  Charakteristika daňového systému ČR ve 21. století 

Poslední daňová soustava naší země je platná od roku 1993 aţ dodnes. V ČR však 

probíhaly úpravy daní, neboť země se připravovala na vstup do EU a snahou bylo přiblíţit 

daně a daňové zatíţení zemím EU. V předvstupním období vláda zpracovávala programy  

a zprávy, ve kterých oznamovala své cíle. Co se týkalo daní, snaţila se více podporovat boj 

proti daňovým únikům a podvodům, zvýšit efektivnost správy daní a poplatků. Daňová 

soustava byla doplněna o některé druhy daní, další vyměnily dosud pouţívané, anebo došlo 

k zavedení zcela nových daní, a to proto, aby odpovídala směrnicím Evropského společenství. 

I přes všechna úskalí, která Českou republiku provázela formou splnění podmínek 

potřebných ke vstupu do Evropské unie, stala se tak 1. 5. 2004 jejím členem. Tímto krokem  

i náš stát můţe ovlivňovat nejen vývoj daňových systémů, ale zapojuje se také do různých 

jednání týkajících se určitého problému v oblasti daní. K dané problematice musí zaujmout 

určité stanovisko. Avšak o výši daní rozhoduje i nadále naše vláda. Cílem Evropské unie je 

pouze snaha o to, aby daňová pravidla byla v souladu s cíli unie. Za prioritu se pokládá 

uplatňování zásad jednotného trhu a volného pohybu kapitálu. Evropská unie předpokládá, ţe 

v budoucnosti proběhnou další reformy, jejichţ náplní bude další přizpůsobení daňových 

systémů podmínkám globální ekonomiky. 

Problematika daní je velice obsáhlá. Ráda bych se proto v této části věnovala 

speciálně pojmům spojeným s daněmi i samotným druhům daní v současnosti. Soustava daní 

resp. daňový systém je charakterizován jako souhrn všech daní, které se na daném území, 

zpravidla státním, vybírají.
1
 Nacházíme v ní daně důchodové, spotřební, majetkové a od roku 

2008 i daně ekologické. 

                                                           
1
 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. 9. vyd. Praha: 1. VOX 

a.s., 2008.  s. 34. 
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Daň jako taková je odváděna do veřejných rozpočtů, buďto státních, obecních, 

státních fondů nebo nadnárodního rozpočtu. Tento případ vystihuje situace, kdy v ČR jsou 

vybírány nepřímé daně a jejich část je odvedena do rozpočtu EU. Daň lze nejlépe definovat 

podle vlastností. Těmi jsou, ţe musí být povinná, zákonem uloţená platba, která plyne  

do veřejného rozpočtu. Zároveň je nenávratná, neekvivalentní a neúčelová. Daň je vybírána 

pravidelně v předem daných intervalech (např. jednou za rok, měsíc) nebo je vybírána 

nepravidelně, v případě vzniku určitých okolností (tím mám na mysli daň placenou při 

převodu nemovitostí). Povinnost platby daní vyplývá z toho, ţe jsou uloţeny zákonem. 

V našem státě daně nemůţe niţší právní předpis uloţit. Setkáváme se však  

i s niţšími právními normami nebo vyhláškami, které daňovou problematiku řeší, ale obvykle 

se jedná o právní předpisy, které daný zákon doplňují, upřesňují nebo blíţe specifikují. Výnos 

plynoucí z daní není pokládán za účelový, neboť subjekt, který daň platí v tomto okamţiku 

neví, co z těchto prostředků bude financováno. Za odvedenou daň přímo nedostáváme ţádný 

výrobek či sluţbu. Od státu, obce nebo kraje nám jsou nepřímo poskytovány bezúplatně nebo 

levněji, sluţby v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, vyplácení důchodů, sociální podpory. Jsme 

chráněni policií, armádou, vyuţíváme silnic nebo veřejného osvětlení. Tyto příklady 

vysvětlují, proč je daň neekvivalentní. Další charakteristikou daní je, ţe se z hlediska státu 

jedná o příjem neúvěrový. Tudíţ vybraná daň se nebude vracet do budoucna. Neúvěrový 

charakter mají i jiné platby, které plynou do veřejných rozpočtů, jedná se o clo, pokuty 

uloţené policií, pojistné sociální a zdravotní. 

 

Funkce daní 

Daně neslouţí jen k naplnění veřejných rozpočtů, ale měly by být nástroji 

hospodářské politiky státu. V dnešní moderní společnosti mají plnit určité funkce, mezi které 

patří: 

a) fiskální funkce – jak jiţ bylo řečeno, daň je odváděna do veřejných rozpočtů, její 

náplní je, aby zajistila příjem do tohoto rozpočtu, tuto funkci neplní pouze daně 

ekologické, 

b) redistribuční funkce – jejím smyslem je zmírnit rozdíly v důchodech (příjmech) 

mezi subjekty, a to takovým způsobem, ţe čím budou příjmy nebo majetek vyšší, tím 

bude podléhat vyššímu zdanění. Stát, kdyţ vybere více prostředků od bohatých můţe 

pak např. poskytnout dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, měst nebo 

poskytnout dotace rodinám, které mají niţší příjmy, a to formou příspěvků na děti, 
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c) stabilizační (ekonomická) funkce – jejím úkolem je zmírnění výkyvů ekonomického 

cyklu, daně je rovněţ moţné povaţovat za vestavěné stabilizátory při uplatňování 

fiskální politiky např. „v období konjunktury, kdy ekonomické subjekty dosahují 

vyšších příjmů, progresivní daně odčerpají relativně větší část těchto příjmů do 

státního rozpočtu, sníží se tak disponibilní zdroje subjektů s cílem zamezit přehřátí 

konjunktury“.
2
 Také je můţeme označit za ekonomické nástroje ovlivňující 

ekonomické agregátní ukazatele a chování ekonomických subjektů. 

d) alokační funkce -  tato funkce bývá vyuţívána obvykle tehdy, kdyţ selhávají trţní 

mechanismy. Toto selhání se projevuje tím, ţe není moţné zajistit efektivní alokaci 

zdrojů na produkci veřejných statků. 

 

Předmět daně, osvobození od daně 

Daňová soustava platná v České republice zatěţuje zdaněním peněţní i nepeněţní 

příjmy, které nám plynou z vykonávání činnosti nebo z nakládání s majetkem, dále daně 

zatěţují konečnou spotřebu, ať uţ zboţí či sluţeb, nemovitý majetek na území ČR. 

Z uvedených veličin se daň vybírá. V daňové teorii jsou označovány za předmět nebo–li 

objekt daně. Ne ze všech veličin se daň vypočítává. Existují výjimky, kdy dochází k vynětí 

z předmětu daně nebo k osvobození od daně. Vynětí lze chápat jako hranici, která stanoví co 

za předmět daně nepovaţujeme. Osvobození je ta část předmětu daně, ze které se daň nebude 

vybírat a můţe mít tři podoby. To, co je povaţováno za úplné, částečné či podmíněné 

osvobození je uvedeno v zákonech upravujících jednotlivé daně. Kromě osvobození a vynětí 

můţe daňový subjekt vyuţít slev na dani. Slevy sniţují jiţ vypočtenou daňovou povinnost. 

 

Základ daně 

Obecně základem daně rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Zpravidla bývá 

vyjádřen v měrných jednotkách např. kusy, tuny, hektolitry nebo také v hodnotovém 

vyjádření např. v korunách. V jakých jednotkách bude dílčí základ daně vyjádřen, se odvíjí 

podle toho, jakou daň budeme chtít vypočítat. 

 

 

                                                           
2
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. s. 436 
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Daňový subjekt 

Zákon daňovému subjektu ukládá povinnost něco strpět, odvádět a platit daň. 

Subjektem je vţdy fyzická nebo právnická osoba. Rozlišujeme dva druhy daňových subjektů, 

a to poplatníka a plátce daně. 

Poplatník 

 Poplatník je daňový subjekt, jehoţ předmět, obvykle příjem či majetek je 

podroben dani a nese daňové břemeno, tzn. výběrem daně se krátí jeho disponibilní zdroje. 

Poplatníkovi většinou plyne povinnost si daň sám vypočíst a zaplatit ji. Výjimkou, kdy 

poplatníkovi neplyne povinnost si daň sám vypočítat, ani ji sám neodvádí je zdanění příjmů, 

které poplatníkovi plynou ze závislé činnosti. Daň se odvádí správci daně a ten pak takto 

vybranou daň odvede do příslušného rozpočtu. Ve většině případů se poplatník stává zároveň 

i plátcem daně. Obvyklým příkladem jsou majetkové daně. 

 

Plátce daně 

Kromě poplatníka je daňovým subjektem i plátce daně. Je povinný odvést daň, 

kterou buď vybral nebo srazil od poplatníků. Také odvádí daň správci daně, který pak dále 

daň odvádí do příslušného rozpočtu. Tato povinnost je uloţena plátci zákonem. 

 

Daňové přiznání a hlášení 

Daňové přiznání nebo hlášení je tiskopis vydaný Ministerstvem financí ČR, 

existující v papírové podobě (analogové) nebo v elektronické podobě. Daňové přiznání řádné 

podává daňový subjekt v zákonné lhůtě nebo na výzvu správce daně. Daňový subjekt můţe 

podat dodatečné přiznání nebo hlášení, pokud po uplynutí lhůty pro podání daňového 

přiznání, v níţ došlo k podání řádného daňového přiznání zjistí, ţe jeho daňová povinnost má 

být vyšší nebo daňová ztráta niţší. Opravné daňové přiznání můţe subjekt podat pouze před 

uplynutím lhůty k podání řádného přiznání. Jedním z nových způsobů podávání daňových 

přiznání je forma elektronického podání. Vyplněné přiznání je moţné zaslat elektronicky na 

finanční úřad prostřednictvím daňového portálu na http://adisepo.mfcr.cz nebo do datové 

schránky vţdy však ve tvaru stanoveném ministerstvem. Kaţdý rok přibývá nových uţivatelů, 

kteří tuto variantu podání vyuţívají. Kaţdoroční přírůstek zobrazuje následující tabulka č. 2. 1 
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Tab. č. 2. 1 – Elektronické podání daňového přiznání 

Elektronické 

podání v kusech 

ROK 

2003 2004 2005 2006 2007 

Celkem 7 018 20 205 48 978 102 866 147 269 

Pramen: http://cds.mfcr.cz 

Přiznání se podává na kaţdé zdaňovací období nebo za kaţdé zdaňovací období, ale existují  

i výjimky např. daň z nemovitostí, kdy se daňové přiznání nepodává pokud nenastaly změny  

v  rozhodných okolnostech pro vyměření daně. Za zdaňovací období je pokládáno takové 

období, za které se daň vypočítává a po té odvádí správci daně. Obvykle se jedná o kalendářní 

rok. Existují však výjimky, kdy můţeme za toto období pokládat čtvrtletí, kalendářní měsíc 

nebo 12 po sobě jdoucích měsíců. V průběhu tohoto období dochází k platbám záloh na daně. 

Jejich výše je odvozena z výše daně, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. 

Charakteristickým rysem záloh je, ţe jsou zúčtovatelné. Po skončení zdaňovacího období, 

kdyţ se vypočte daň v daňovém přiznání, se přihlédne k zaplaceným zálohám. Pokud by 

došlo k situaci, ţe by zálohy byly niţší neţ činí výsledná daňová povinnost, pak vzniká 

daňovému subjektu doplatek daně, v opačném případě by vznikl přeplatek na dani. Zákon 

také vymezuje lhůty splatnosti daně. Pokud zvláštní daňový zákon nestanoví jinak, je den 

splatnosti daně totoţný s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání. Zvlášť jsou 

upravené lhůty pro placení daně a pro jiţ zmíněné zálohy na daň. 

 

Soustava územních finančních orgánů 

Soustavu územních finančních orgánů tvoří v České republice MF, finanční 

ředitelství a finanční úřady. Tuto soustavu upravuje zákon č. 531/1991 Sb., o územních 

finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se na našem území 

nyní nachází celkem 199 finančních úřadů. Jejich náplní je především správa daní,  

tj. registrace, vyměřování daní, kontrola a vymáhání, v jeho kompetenci je výběr subjektů ke 

kontrole. Finanční úřady jsou řízeny finančním ředitelstvím. Těch se nachází v ČR celkem 8  

a je to orgán odvolací.
3
 Finanční ředitelství je řízeno Ústředním finančním a daňovým 

ředitelstvím v Praze. Tento orgán působí v rámci Ministerstva financí ČR a je podřízen 

náměstku MF ČR. Správu daní na MF řídí odbory, které působí na ÚFDŘ. Mimo jiné je jeho 

náplní řídit finanční ředitelství. Kromě finančních orgánů správu i výběr některých daní 

                                                           
3
 Odvolací orgán v případě daňového řízení vedeného finančním úřadem. 

http://cds.mfcr.cz/
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vykonávají celní orgány. Příjmy vybrané pověřenými orgány jsou krajům, obcím a dalším 

fondům rozdělovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Příjmy veřejného rozpočtu 

Daň se povaţuje za nejvýznamnější příjem veřejného rozpočtu. Nelze je však 

povaţovat za jediný příjem. Na příjmech se podílí rovněţ poplatky a půjčky. „Poplatky jsou 

peněžní ekvivalenty za služby poskytované veřejným sektorem“.
4
 Jejich charakteristickými 

rysy je účelovost, dobrovolnost, nenávratnost a nepravidelnost. Poplatky se člení na místní 

(např. lázeňské poplatky), soudní a správní (např. vystavení cestovního pasu). Naopak 

úvěrovým příjmem veřejného rozpočtu je půjčka (např. státní nebo obecní dluhopisy). 

Typickým znakem půjčky je, ţe je nepovinná a zároveň je nepravidelná. V případě, ţe je 

přijata na konkrétní účel, jedná se o půjčku účelovou v opačném případě hovoříme  

o neúčelové půjčce. Základním rozdílem mezi daní a půjčkou je, ţe u půjčky se jedná  

o příjem návratný. Příjmem veřejného rozpočtu je i clo. I kdyţ se nejedná o daň jako takovou, 

je pro svoji povahu za daň povaţované. Jedná se o povinnou a neúčelovou platbu směřující do 

státního rozpočtu. Příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou také v obecné 

teorii zahrnovány do daňové soustavy. Tyto příspěvky nemají všechny vlastnosti, které má 

daň, ale svojí podstatou se jim velmi přibliţují.  

 

Sazby daně 

Jiţ jsem zmínila stanovení základu daně. Ze základu daně se stanoví výše daně 

prostřednictvím sazby daně. Sazby lze rozdělit do dvou kategorií. První tvoří sazby, které jsou 

závislé na druhu předmětu nebo poplatníka. Podle toho rozeznáváme sazbu jednotnou nebo 

diferencovanou. Druhá kategorie je tvořena sazbami podle typu základu daně. Řadí se zde 

sazby pevné a relativní. Relativní členíme na lineární a progresivní. Rozdíly mezi 

jednotlivými sazbami spočívají v tom, jestli je základ daně ve fyzických jednotkách nebo 

vykazujeme hodnotový základ. Lineární sazba je stejná bez závislosti na výši daňového 

základu. U progresivní daň roste rychleji neţ základ daně. Typické pro tuto sazbu je stanovení 

tzv. daňových pásem. V případě, ţe ZD bude v niţším pásmu, bude tomuto pásmu odpovídat 

niţší sazba a naopak. U klouzavě progresivní daně se vyšší sazbou daní ta část ZD, která 

danou hranici pásma převyšuje. V ČR tato sazba zůstává jen u daně dědické, darovací. 

                                                           
4
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2003. s. 16. 



11 
 

Zvaţuje se opětovné zavedení klouzavě progresivní sazby u DzPFO. V poslední době se mezi 

státy EU hovoří o zavádění tzv. rovné daně, kdy dochází ke zdanění příjmů nebo jiných 

peněţních toků jednotnou sazbou daně. U nás byla v roce 2008 zavedena rovná daň u daně 

z příjmů fyzických osob. 

 

Klasifikace daní dle mezinárodních norem 

V daňové soustavě jsou zastoupeny různé druhy daní a kaţdá daň je specifická. 

Tyto daně lze roztřídit, a to podle toho, koho daně zatěţují nebo podle toho čeho se týkají, 

z jaké veličiny jsou vypočítány. Pro srovnání zemí se pouţívá institucionální třídění. Toto 

srovnání provádí národní a mezinárodní instituce. Smyslem je statisticky zpracovat údaje  

o příjmech plynoucích do veřejných rozpočtů. Klasifikace daní podle OECD je uvedena 

v příloze č. 1. Za základní se povaţuje členění daní na přímé a nepřímé. 

2.3  Přímé daně 

Tyto daně zdaňují příjem nebo majetek poplatníka, který ve většině případů i daň 

sám odvádí. Schéma přímých daní je uvedeno v příloze č. 2. Mezi přímé daně patří 

důchodové, majetkové a převodové daně. V této skupině jsou nevýznamnější důchodové 

daně. 

2.3.1 Důchodové daně 

 

Zahrnují daň z příjmů fyzických a daň z příjmů právnických osob v ČR. Upravuje 

je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníky této daně dělíme na daňové rezidenty a nerezidenty. Daňový rezident 

má neomezenou daňovou povinnost, tzn. dani z příjmů FO podléhají jak příjmy, které mu 

plynou ze zdrojů na území ČR, tak příjmy ze zahraničních zdrojů. Naopak daňový nerezident 

má omezenou daňovou povinnost, tzn. dani z příjmů FO podléhají pouze příjmy, které mu 

plynou ze zdrojů na území ČR. 

 

Předmět daně z příjmů FO, stanovení DZD 

a) Příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky - § 6 zákona č. 586/1992 Sb., 
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DZD = hrubé příjmy (peněţní i nepeněţní) + povinné pojistné 

U příjmů ze závislé činnosti se dílčí základ daně upravuje na tzv. superhrubou mzdu, kterou 

stanovíme tak, ţe příjmy zvýšíme o pojistné (tzv. „povinné pojistné“), které je povinen platit 

zaměstnavatel. V následující tabulce č. 2. 2 je zachycen rozdíl ve stanovení výše DZD  

v r. 2006 a v r. 2010 

Tab. č. 2. 2 – Stanovení dílčího základu daně dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. v Kč 

r. 2006 r. 2010 

HM = 10.000,- 

- pojistné (12,5%) z HM = 1.250,- 

DZD = 8.750,- 

 

HM = 10.000,- 

+ pojistné (34%) = 3.400,- 

DZD = 13.400,- 

 

b) Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti - § 7 zákona  

č. 586/1992 Sb., 

DZD = příjmy – x % z příjmů, pokud výdaje uplatňujeme paušálně 

Příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti se sniţují o výdaje, a to skutečné 

nebo paušální. Skutečné výdaje se stanoví z výsledku hospodaření vykázaného v účetnictví, 

popř. rozdílem mezi příjmy a výdaji z daňové evidence. Paušální výdaje se stanoví  

% z příjmů nebo jsou uplatněny skutečné výdaje a některé z výdajů můţeme stanovit 

paušálními částkami např. od r. 2010 lze uplatnit paušální výdaj při pouţívání vozidla 

k podnikání. 

c) Příjmy z kapitálového majetku - § 8 zákona č. 586/1992 Sb., 

DZD = příjmy – skutečné výdaje stanovené zákonem 

d) Příjmy z pronájmu - § 9 zákona č. 586/1992 Sb., 

DZD = příjmy – výdaje nebo příjmy – paušální výdaje 

e) Ostatní příjmy - § 10 zákona č. 586/1992 Sb., 

DZD = příjmy – výdaje nebo příjmy – paušální výdaje (lze uplatnit u zemědělské 

výroby) 

Dle § 10 je rozdíl mezi příjmy a výdaji větší nebo roven nule. 

Takto stanovené DZD dle § 6 - § 10 pak v souhrnu tvoří ZD. Vzniklou ztrátu z § 7 

a § 9 lze kompenzovat se všemi DZD, kromě toho, který zákon vymezuje v § 6. 

Za předmět daně se nepovaţují úvěry, půjčky, příjmy au-pair, příjmy z rozšíření či 

zúţení společného jmění manţelů. 
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Osvobození od DzFO, nezdanitelné části ZD 

Od daně jsou osvobozeny např. stipendia, pokud jsou vypláceny způsobem, který 

stanovil zákon, dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů, které jsou uvedeny v zákoně, 

příjem, který plyne ve formě daňového bonusu, úroky z vkladů ze stavebního spoření. 

 Od ZD lze odečíst např. hodnotu darů, které poskytneme obcím, krajům a dalším 

subjektům, které vymezuje zákon č. 586/1992 SB., a to na financování školství, kultury, 

vzdělání nebo policii a další účely, které jsou uvedeny v zákoně. Celková hodnota darů  

za zdaňovací období musí činit alespoň 1 000 Kč nebo musí přesáhnout 2 % ZD, maximálně 

lze odečíst 10 % ZD. Pokud poplatník daruje krev, lze odečíst za jeden odběr 2 000 Kč. Mezi 

další pak patří zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření, 

jestliţe byl poskytnut úvěr na bytové potřeby, příspěvky na ţivotní pojištění apod. 

 

Sazba daně, slevy na dani 

Sazba u daně z příjmů FO byla do roku 2007 klouzavě progresivní. Jednotlivým 

pásmům byla přiřazena jiná sazba. Od roku 2008 je zavedena jednotná sazba ve výši 15 %  

ze superhrubé mzdy. V následující tabulce č. 2. 3 je uveden výpočet mzdy k výplatě a zálohy 

na daň v korunách. 

Tab. 2. 3 – Výpočet mzdy k výplatě a zálohy na daň v Kč 

Příklad: Zaměstnanec pan Volný podepsal prohlášení k dani, 3 vyţivované děti. 

 r. 2006 r. 2010 

HM 18.000,- 18.000,- 

SP, ZP 2.250,- 1.980,- 

Pojistné placené zaměst. - 6.120,- 

ZD 15.800,- 24.200,- 

Záloha na daň 1212 + 19% (15.800-10100) 

= 2.295,- 

3.630,- 

Sleva na poplatníka 600,- 2.070,- 

Daňové zvýhodnění na 

děti 

3x500 = 1.500,- 3x967 = 2.901,- 

Daň po slevách 195,- 0,- 

Daňový bonus - 1.341,- 

Mzda k výplatě 15.555,- 17.361,- 
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Zákon rovněţ upravuje slevy na dani. Slevy se mohou uplatnit ve výši 1/12  

za kaţdý kalendářní měsíc, výjimka je u slevy na manţela (-ku), tuto slevu lze uplatnit jen 

jako roční. Poplatník má také nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě, které s tímto 

poplatníkem ţije ve společné domácnosti. Toto zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, 

daňového bonusu nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu. Pro rok 2010 jsou 

uvedeny vybrané slevy na DzPFO a jejich výše v následující tabulce č. 2. 4. 

Tab. č. 2. 4 – Vybrané slevy na DzPFO k 1. 1. 2010 

Na poplatníka 24 840 Kč 

Poplatník pobírající invalidní důchod pro 

invaliditu 3. stupně 

5 040 Kč 

Poplatník pobírající invalidní důchod pro 

invaliditu 1. nebo 2. stupně 

2 520 Kč 

Na manţela (-ku), pokud ţije s poplatníkem 

ve společné domácnosti, nemá vlastní 

příjem, který by přesáhl částku 68 000 Kč 

24 840 Kč (tato částka se dvojnásobí, pokud 

by manţel (-ka) byla drţitelem průkazu 

ZTP/P 

 

Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníky jsou všechny právnické osoby. Rovněţ je členíme na daňové rezidenty 

a nerezidenty. Rezident má v ČR sídlo nebo místo vedení a vztahuje se na něj neomezená 

daňová povinnost. Nerezident má sídlo v zahraničí a má omezenou daňovou povinnost.  

Za příjmy daňového rezidenta se pokládají i příjmy dosaţené stálou provozovnou.
5
 Rozdělit 

subjekty lze ještě na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty. Podnikatelským subjektem je 

kaţdá obchodní společnost a druţstvo zaloţené, ale i nezaloţené za účelem podnikání. 

Nepodnikatelské subjekty nejsou zřízeny či zaloţeny za účelem dosahování zisku a DzPPO 

podléhají jen v omezeném rozsahu (např. občanské sdruţení, kraje, obce, politické hnutí, 

církve nebo náboţenské společnosti). 

 

Předmět daně, osvobození od daně 

 Předmětem DzPPO jsou příjmy resp. výnosy, a to z veškeré činnosti a z nakládání 

s majetkem. Pokud poplatníci nejsou zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání, předmětem 

                                                           
5
 Stálá provozovna je místo nacházející se na území ČR k výkonu činnosti daňového nerezidenta např. dílna. 
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daně jsou vţdy příjmy z nájemného, z reklam nebo z členských příspěvků. V zákoně jsou 

uvedeny příjmy, na které se vztahuje osvobození od daně z příjmů PO. 

 

Základ daně, položky snižující ZD, položky odčitatelné od ZD 

Při stanovení základu daně se vychází buď z výsledku hospodaření (zisk, ztráta) 

vykázaného v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo u poplatníka, který 

nevede účetnictví z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

 Hodnota darů je poloţkou sniţující ZD. Jeho hodnota musí činit alespoň  

2 000 Kč a maximálně lze odečíst 5 % ZD, v případě darů poskytnutých vysokým školám či 

veřejným výzkumným institucím lze ZD sníţit nejvýše o dalších 5 %. Kritéria, která stanoví, 

jaký dar lze uplatnit a jaký ne, jsou stejná jako u DzPFO. 

Od ZD je moţné odečíst daňovou ztrátu. Musí jít však o ztrátu, která vznikla nebo 

byla vyměřena za předchozí zdaňovací období či jeho část, nejdéle však v 5 zdaňovacích 

obdobích, které následují po období, za které se tato ztráta vyměřuje. 

 

Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady 

Daňově uznatelnými náklady jsou náklady na tvorbu rezervy a opravné poloţky, 

pokud jejich tvorbu stanoví zvláštní právní předpis, příspěvky na stravování jsou uznatelné  

ve výši 55 % ceny 1 jídla za 1 směnu, daň z převodu nemovitostí, škody, u kterých máme 

sdělení policie, ţe byly způsobeny neznámým pachatelem, účetní odpisy.
6
 Za daňově 

neuznatelné jsou povaţovány taxativně zákonem vymezené výdaje na reprezentaci, manka  

a škody, které přesahující náhrady, pokuty, penále a úroky z prodlení, daň dědická a darovací, 

příspěvky na stravování nad limit a jiné. Sazbu daně z příjmů PO uvedenou  

v % v jednotlivých letech zachycuje tabulka č. 2. 5 

Tab. č. 2. 5 – Vývoj sazby daně z příjmů PO v % 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sazba 

daně 

 

31 

 

31 

 

28 

 

26 

 

24 

 

24 

 

21 

 

20 

 

19 

 

                                                           
6
 Pokud jsou účetní odpisy větší než daňové, odpis se přičítá k ZD, v opačném případě se odečítá. 
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2.3.2 Majetkové daně 

Příjmy z nich tvoří malý podíl na celkových příjmech veřejných rozpočtů.  

Za majetkové daně jsou povaţovány: 

 daň z nemovitostí – zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

 daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 daně převodové – zákon č. 357/1992 SB., o dani dědické, darovací a z převodu 

nemovitostí. 

2.3.2.1 Daň z nemovitostí 

Tato daň obsahuje daň z pozemků a daň ze staveb. 

 

Daň z pozemků 

Této dani podléhají pozemky, které se nachází na území ČR, jsou zapsané 

v katastru nemovitostí. Daní nepodléhají a za předmět nejsou povaţovány vodní plochy, 

pozemky slouţící pro obranu státu atd. Osvobození se vztahuje na pozemky ve vlastnictví 

kraje, obce, státu, sportoviště, hřbitovy a jiné. Za poplatníka se pokládá vlastník. V případě, 

kdy je vlastníkem stát, je poplatníkem daně organizační sloţka státu nebo jiná PO, která má 

právo trvalého uţívání nebo se toto právo změnilo na výpůjčku. Za vlastníka lze podle zákona 

povaţovat i nájemce a v některých případech i uţivatele. Jestliţe povinnost platit daň plyne 

více poplatníkům, platí ji všichni stejně a nerozdílně nebo platí daň jeden za všechny. 

Základem daně je buď průměrná cena půdy stanovená na 1 m
2
 vynásobená skutečnou 

výměrou pozemku v m
2
. V jiných případech je to cena pozemku, která byla zjištěná k 1. lednu 

zdaňovacího období, a to podle platných cenových předpisů, popř. skutečná výměra pozemku 

v m
2
 x 3,80 Kč. Sazby jsou stanoveny v % nebo v Kč podle druhů pozemků. Od r. 2010 došlo 

ke zvýšení sazby daně z pozemků na dvojnásobek. Základní sazba se násobí koeficienty  

např. koeficientem, který se jednotlivým obcím přiřazuje podle počtu obyvatel. Obecně 

závaznou vyhláškou daná obec můţe tento koeficient zvýšit o jednu popř. sníţit  

o jednu aţ tři kategorie. 

 

Daň ze staveb 

Předmětem daně ze staveb jsou stavby, které se nachází na území ČR. Mezi ně 

patří stavby, byty a nebytové prostory vedené v katastru nemovitostí. Přehrady, rozvody 
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energií, silnice, ţeleznice, nádraţí nejsou předmětem této daně. Osvobození se týká staveb, 

které jsou opět ve vlastnictví státu, kraje, obce, stavby určené školám, knihovnám a galeriím. 

Základem daně je podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí výměra 

půdorysu nadzemní části stavby v m
2
. U bytu a samostatného nebytového prostoru je výměra 

podlahové plochy bytu v m
2
 vynásobená koeficientem 1,20. Sazba daně je rovněţ stanovená 

zvlášť pro jednotlivé druhy staveb. U daně ze staveb došlo od r. 2010 ke zvýšení sazby daně 

na dvojnásobek. Tyto základní sazby se zvyšují za kaţdé další nadzemní podlaţí, které musí 

přesahovat 2/3 zastavěné plochy. U staveb slouţících k podnikatelské činnosti se základní 

sazba zvyšuje za kaţdé další nadzemní podlaţí a nepřihlíţí se na poměr k zastavěné ploše. 

Tak jako u daně z pozemků, tak i u daně ze staveb se základní sazba násobí koeficientem, 

který je přiřazen obcím podle počtu obyvatel. Zvýšení nebo sníţení koeficientu obcí je moţné. 

Obec můţe ve veřejné vyhlášce stanovit pro jednotlivé druhy staveb koeficient aţ 1,5. Jakých 

staveb se tento koeficient týká, vymezuje zákon. Daň se zvyšuje o 2 Kč za kaţdý vyuţitý m
2
, 

 a to v případech kdy se nebytové prostory nacházejí v obytném domě a slouţí 

k podnikatelské činnosti. 

Novinkou od roku 2008 je, ţe obce mají moţnost rozhodnout v obecně závazné 

vyhlášce o pouţití místního koeficientu. O pouţití tohoto koeficientu rozhoduje zastupitelstvo 

obce. Koeficient lze sníţit, zvýšit nebo ho daná obec vyuţít nemusí. Stanoví se jeden 

koeficient pro obec, a to buď ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Výsledná daňová povinnost se tímto 

koeficientem vynásobí, a to za pozemky, stavby a nemovitosti.  

Zdaňovacím obdobím u daně z nemovitostí je kalendářní rok. Daňové přiznání se 

podává k 31. lednu zdaňovacího období, nejsou-li změny, přiznání se nepodává. V zákoně 

jsou uvedeny skutečnosti, které jsou rozhodné pro podání přiznání. Pokud daňová povinnost 

nepřevýší částku 5 000 Kč, je splatná najednou do 31. 5. běţného zdaňovacího období.  

U zemědělské výroby a chovu ryb je splatná ve dvou splátkách, a to 31. 8. a 30. 11.  

U ostatních poplatníků s daní nad 9 000 Kč je splatnost do 31. 5 a 30. 11. Pokud u jednoho 

poplatníka činí daň méně neţ 30 Kč u jednoho správce daně, daň se sice vyměří, ale 

nepředepisuje se. 

 

2.3.2.2 Převodové daně 

K této skupině patří daně, které se povaţují za jednorázové a bývají také 

označované společným názvem „trojdaň“. 
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 daň dědická, 

 daň darovací, 

 daň z převodu nemovitostí. 

 

Daň dědická 

Poplatníkem této daně je dědic. Tato osoba nabyla majetek děděním ze zákona, ze 

závěti popř. z obou těchto úkonů. Předmětem dědění je majetek, a to buď: 

a) nemovitý (byty, nebytové prostory), 

b) movitý (cenné papíry, peníze v tuzemské i v zahraniční měně, pohledávky  

a jiné majetkové hodnoty). 

Důleţitá je při stanovení předmětu daně skutečnost, kde měl zůstavitel v době 

smrti trvalý pobyt a jaké měl občanství. U daně dědické je ZD cena majetku nabytého 

dědicem. Tato cena se sniţuje o: 

a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly, 

b) cenu majetku osvobozeného, 

c) odměnu a hotové výdaje notáři, 

d) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele. 

 

Daň darovací 

Poplatníkem je nabyvatel, tedy ta osoba, která majetek bezplatně získala. 

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku. Tak jako u daně dědické se majetkem 

rozumí nemovitosti, movité věci a jiný majetkový prospěch. Za předmět daně se nepovaţují 

například starobní důchody, prostředky poskytnuté z rozpočtu EU, příspěvky a dotace 

z veřejných rozpočtů ČR a jiné. ZD je cena majetku, která se sniţuje o: 

a) prokázané dluhy, 

b) cenu majetku osvobozeného, 

c) clo a daň placené při dovozu. 

Osvobození pro obě daně platí v případech, kdy dochází k nabytí majetku mezi osobami 

zařazenými v I. a II. skupině. Pro III. skupinu se osvobození vztahuje na peněţní prostředky, 

vklady a cenné papíry v částce 20 000 Kč a pro movité věci osobní povahy také ve výši 

20 000 Kč. Ostatní osvobození jsou uvedeny v zákoně. Rozdělení osob do skupin pro výpočet 

daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti je uvedeno v tabulce č. 2. 6 
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Tab. č. 2. 6 – Zařazení osob do skupin 

I. skupina příbuzní v řadě přímé a manţelé 

II. skupina příbuzní v řadě pobočné, např. tety, sourozenci 

III. skupina zeťové, snachy, děti manţela, rodiče manţela 

 

Sazby daně dědické a darovací jsou klouzavě progresivní. U daně dědické se výsledná daňová 

povinnost násobí koeficientem 0,5. 

 

Daň z převodu nemovitostí 

Poplatníkem je převodce, resp. prodávající a nabyvatel je v roli ručitele. 

Poplatníkem můţe být nabyvatel při nabytí nemovitosti např. exekucí, ve veřejné draţbě 

apod. a u výměny nemovitostí převodce i nabyvatel. Předmětem daně je úplatný převod popř. 

přechod vlastnictví k nemovitostem. Základem daně můţe například být: 

 cena zjištěná – v případě, kdy je cena sjednaná > neţ cena zjištěná, je ZD cena 

sjednaná, 

 cena zjištěná, která je platná v den nabytí nemovitosti, 

 cena dosaţená vydraţením, 

 hodnota stanovená na základě posudku znalce. 

Osvobození u této daně se týkají např. prvních úplatných převodů u nových staveb, převody  

z vlastnictví bytových druţstev do vlastnictví FO a jiné. Sazba daně je ve výši 3 %. 

Poplatník podává u daně dědické a darovací daňové přiznání do 30 dnů ode dne, 

kdy došlo k uzavření darovací smlouvy, skončilo dědické řízení aj. Daň je vypočtena 

správcem daně a vyměřena platebním výměrem. Do 30 dnů od jeho doručení je poplatník 

povinen daň zaplatit. U daně z převodu nemovitostí je termín pro podání daňového přiznání 

totoţný s termínem pro splatnost daně. Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce, 

který následuje po měsíci, kdy došlo například k zapsání vkladu do katastru nemovitostí. 

 

2.3.2.3 Silniční daň 

Daň silniční zatěţuje osoby, které pouţívají vozidla k podnikatelské činnosti. 

Cílem vybírání této daně je údrţba, oprava, výstavba nebo rekonstrukce silnic. Vybrané 

prostředky se odvádí do Státního fondu dopravní infrastruktury. Poplatníkem je buď PO nebo 
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FO, která je v technickém průkazu uvedena jako provozovatel vozidla. Poplatníkem můţe být 

zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za pouţití vlastního vozidla, a to 

při sluţební cestě pro zaměstnavatele. Zaměstnanci však nesmí vzniknout povinnost tuto daň 

platit. 

Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a silniční vozidla, ale i jejich 

přípojná vozidla. Musí být registrovaná a provozovaná v ČR, pokud se tyto vozidla pouţívají 

k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. U PO nezaloţených za účelem 

podnikání jsou to pak vozidla, která se pouţívají k činnostem, z nichţ plynou příjmy, které 

podléhají dani z příjmů. Daň se vybírá u vozidel s hmotností nad 3,5 tuny a jsou určená pro 

přepravu nákladů. Předmětem daně pak nejsou lesnické traktory, speciální pásové automobily, 

vozidla se zvláštní registrační značkou. Osvobození se vztahuje na vozidla policie, hasičů, 

zdravotnické sluţby a další.  

ZD je ve fyzických jednotkách a rozdílný je podle druhů vozidel uvedených  

v zákoně. Jako příklad uvedu osobní automobily, kde je ZD zdvihový objem motoru v cm
3
. 

Rovněţ sazby daně jsou rozdílné a jsou stanoveny pro jednotlivé druhy vozidel v roční výši. 

Roční sazbu můţeme z různých důvodů, které stanoví zákon, zvýšit nebo sníţit. Například lze 

sazbu zvýšit o 15 %. Toto zvýšení se vztahuje na vozidla registrovaná v ČR do 31. 12. 1989. 

Pro zaměstnavatele, který je poplatníkem a hradí zaměstnanci cestovní náhrady, existují  

2 varianty sazby daně. Můţe pouţít sazbu daně ve výši 25 Kč za kaţdý den pouţití 

automobilu nebo uplatní 1/12 roční sazby za kaţdý měsíc, ve kterém se sluţební cesta konala. 

Zvolený způsob nesmí být během zdaňovacího období měněn. Daňová povinnost poplatníka 

vzniká v měsíci, kdy se vozidlo poprvé pouţije k podnikání. Naopak v měsíci, kdy je činnost 

ukončena nebo přerušena daňová povinnost zaniká. Daňové přiznání se podává do 31. ledna 

v roce, který následuje po skončení zdaňovacího období. Daň se platí v průběhu zdaňovacího 

období formou záloh. Zálohy jsou ve výši 1/12 roční sazby za kaţdý měsíc ve kterém trvá, 

vzniká nebo zaniká daňová povinnost. 

2.4  Nepřímé daně 

Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Charakteristickým 

znakem pro nepřímé daně je to, ţe objektem bývá spotřeba. Do těchto daní zahrnujeme: 

 daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 spotřební daně – zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

 ekologické daně – zákon č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
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2.4.1 Daň z přidané hodnoty 

V daňových systémech je nejčastěji pouţívanou daní. Vedle toho je jednou  

z nejvíce harmonizovaných daní. Prošla řadou novel, za významné se řadí novela z roku 2004, 

ve které došlo ke sníţení základní sazby z 22 % na 19 %. Novela s účinností od 1. 1. 2008 

zvýšila sníţenou sazbu z 5 % na 9 % a od 1. 1. 2010 došlo ke zvýšení základní i sníţené 

sazby. 

DPH je obsaţena v ceně zboţí a sluţeb. Poplatníkem je kupující a plátcem je 

prodávající. Základem pro výpočet je přidaná hodnota. Předmětem daně je dodání zboţí, 

pořízení zboţí z EU, poskytování sluţeb a dovoz zboţí ze třetích zemí. Osvobozen od daně 

s nárokem na odpočet daně je například vývoz zboţí, pořízení zboţí EU, přeprava osob apod. 

Abychom určité zboţí nebo sluţbu mohli zahrnout do předmětu daně, musí splňovat 

charakteristické znaky ekonomické činnosti.
7
 Za plátce je povaţována PO nebo FO, která se  

u finančního úřadu registruje: 

a) povinně – kritériem je, ţe obrat za 12 předcházejících po sobě jdoucích 

měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč, 

b) dobrovolně – důvodem můţe být, ţe nakupuje a prodává plátcům DPH. 

Ne všechny poskytované sluţby DPH podléhají. DPH nepodléhají např. poštovní 

sluţby, rozhlasové a televizní vysílání, výchova a vzdělání, zdravotnické sluţby. 

Sazby členíme na základní ve výši 20 % a sníţenou ve výši 10 %. Daň na vstupu 

lze uplatnit například u pořízení zboţí z ČR a naopak daň na výstupu při dodání zboţí do ČR. 

Daňová povinnost se vypočte jako rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu resp. 

odpočtem daně. Kladný rozdíl je vlastní daňová povinnost, záporný se označuje nadměrným 

odpočtem. Základem pro výpočet daně je hodnota zboţí nebo sluţeb, při dovozu ze zemí EU 

se tato hodnota zvyšuje o clo. Do ZD vstupují také spotřební, ekologické daně, dotace k ceně 

a další vedlejší výdaje. Výpočet daňové povinnosti se odvíjí podle toho, zda je ZD cena bez 

daně nebo cena včetně daně. Daňové přiznání se sestavuje měsíčně nebo čtvrtletně. Měsíční 

se sestavuje, pokud roční obrat přesáhl částku 10 000 000 Kč. Čtvrtletní pak pokud roční 

obrat nepřesáhl 2 000 000 Kč. Přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce po 

skončení zdaňovacího období, ve stejném termínu musí být případná daňová povinnost 

vyrovnaná.  

                                                           
7
 Je to činnost obchodníků, výrobců, nezávislá povolání, využívání hmotného a nehmotného majetku k dosažení 

příjmu. Základním znakem je, že tyto a další činnosti musí být vykonávané soustavně.  
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2.4.2 Spotřební daně 

Uţ od svého vzniku tvoří důleţitý zdroj příjmů v rozpočtu. Stát je na vybrané 

produkty uvaluje proto, aby sníţil jejich spotřebu, neboť se jedná o výrobky, které jsou zdraví 

škodlivé a rovněţ škodí ţivotnímu prostředí. Poplatníkem je konečný spotřebitel. Dovozce 

nebo výrobce je i u těchto daní plátcem. Platí se jednorázově při prodeji. Jsou součástí 

základu pro výpočet DPH. Spotřební daně zatěţují pět skupin výrobků: 

a) minerální oleje, 

b) pivo, 

c) líh, 

d) víno a meziprodukty, 

e) tabákové výrobky. 

Tyto druhy výrobků jsou předmětem daně. Daňová povinnost vzniká v okamţiku vyrobení 

nebo dovozu. U této daně je uplatňován princip zdanění v zemi spotřeby. Rovněţ 

v souvislosti se spotřebními daněmi často slýcháme o daňových skladech, kde dochází 

k výrobě, zpracování, skladování nebo se výrobky do tohoto skladu přijímají nebo ze skladu 

odesílají. V daňovém skladu jsou výrobky uchovávané a zároveň ještě nepodléhající 

spotřebním daním. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká aţ v okamţiku, kdy se daný 

výrobek uvádí do volného daňového oběhu. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Při 

vývozu se daňové přiznání podává finančnímu orgánu, naproti tomu při dovozu zboţí je 

správcem daně celní orgán, a to v případech, kdy zboţí dodává osoba, která není plátcem 

DPH. Za ZD se pokládá mnoţství vyrobeného výrobku. U cigaret je ZD cena určená pro 

konečného spotřebitele. Sazba je určená pro kaţdou skupinu výrobků zvlášť. Správu 

vykonává celní úřad. 

2.4.3 Ekologické daně 

Součástí daňového systému jsou od r. 2008. Zatěţuje energetické produkty  

a elektřinu. Jsou uvalovány jednorázově, správu vykonává celní úřad. Mezi tyto daně patří 

daň ze zemního plynu a dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. ZD je vyjádřen 

ve fyzikálních jednotkách. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Smyslem zavedení 

těchto daní bylo zefektivnit spotřebu přírodních zdrojů a zabránit poškozování ţivotního 

prostředí. 
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3. Daňové systémy ve vybraných zemích Evropské unie 

Počátky fungování Evropské unie a začátky její činnosti spadají do období  

2. světové války. V letech 1951 aţ 1952 na základě uzavření Paříţské dohody vzniklo 

Evropské společenství uhlí a oceli, které bylo zaloţeno šesti státy, mezi které např. patřilo 

Německo, Francie, Itálie a další státy. Tyto zakládající státy rozšířily a prohloubily spolupráci 

a rovněţ podepsaly Římskou smlouvu, kterou tak vzniklo Evropské hospodářské společenství 

s cílem zajistit volný pohyb osob, zboţí, sluţeb a kapitálu. Původní Římské smlouvy byly 

v 90. letech nahrazeny Maastrichtskou a Amsterodamskou smlouvou. Po podepsání 

Maastrichtské smlouvy, která vymezuje pravidla pro jednotnou měnu, bezpečnostní  

a zahraniční politiku, dochází rovněţ ke změně názvu, a to z původního Evropského 

společenství na Evropskou unii. Postupným rozšiřováním se počet členských států zvýšil 

z původních 6 na 27 států. Kromě postupného rozšiřování začínají také občané jednotlivých 

států postupně platit jednotnou měnou euro. Tak jak jsou rozdílné kultury, tradice, jazyky 

jednotlivých zemí, jsou výjimečné a rozdílné i daňové systémy členských zemí. Následující 

obrázek č. 3. 1 zobrazuje členské státy k 1. lednu roku 2010. 

Obr. 3. 1 – Přehled členských států k 1. 1. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Členské státy: Belgie, Česká republika, Dánské, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Spojené království, Švédsko. 

 Členské státy, keré přistoupily v r. 2007: Bulharsko, Rumunsko 

 Kandidátské země: Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika, Makedonie, Turecko 

Pramen: http://europa.eu 

http://europa.eu/
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3.1  Daňový systém Německa 
 

Německo je demokratická, federativní republika, rozdělená na 16 spolkových zemí.  

Je členem OSN, NATO, G8 a je zakládajícím státem Evropské unie. Německá ekonomika 

patří mezi třetí největší na světě a pro rok 2007 byla pokládána za největšího světového 

exportéra. Daňový systém Německa je povaţován za systém velmi sloţitý. Vybrané daně 

kryjí veřejné výdaje a dělí se na 4 úrovně. 

 spolkové daně, 

 zemské daně,                                  národní úroveň 

 obecní daně a přiráţky, 

 evropské daně. 

Vývoj daňových příjmů v mld. € je uveden v následující tabulce č. 3.1 

Tab. č. 3. 1 – Vývoj daňových příjmů v mld. € v letech 2006 – 2008 

mld. € 2006 2007 2008 

spolkové daně 203,9 230,1 239,2 

zemské daně 195,1 213,2 221,9 

obecní daně 25,0 28,3 31,3 

evropské daně 22,1 22,2 23,1 

Pramen: Spolkové ministerstvo financí 

Od roku 2001 probíhají v Německu rozsáhlé daňové reformy. Mezi vládou  

a středně velkými firmami reformy vyvolaly značné spory. Firmy se cítí být diskriminovány  

a reformou poškozovány. Cílem reforem bylo sníţit sazbu daně z příjmů právnických osob, 

zároveň mělo dojít ke zdaňování některých dosud nezdaňovaných výnosů. Daně obsaţené 

v tomto systému můţeme rozdělit, tak jako u nás na přímé a nepřímé. 

3.1.1 Přímé daně 

V této skupině daní jsou zahrnuty daně, které můţeme najít i v našem daňovém 

systému, ale i takové, které jsou pro náš stát neznámé. 

 daň z příjmů fyzických osob, 

 daň z příjmů právnických osob, 

 daň solidarity, 
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 ţivnostenská daň, 

 daň z nemovitosti, 

 daň dědická a darovací, z převodu nemovitosti, 

 církevní daň, 

 silniční daň. 

 

Daň z příjmů fyzických osob (Einkommensteuer) 

Za zdanitelný příjem se pro tuto daň povaţuje mzda, příjmy z nezávislé činnosti, 

příjem plynoucí ze zemědělství, lesnictví, příjem z obchodu, podnikání a příjem z licenčních 

poplatků. Osvobozeny jsou např. stipendia, platby ze zdravotního pojištění, penzijního nebo 

úrazového pojištění. Osoby, které podléhají dani se dělí tak jako u nás, a to na rezidenty  

a nerezidenty. U daňových rezidentů jsou zdaňovány celosvětové příjmy, u nerezidentů to 

jsou jen příjmy, které jim plynou z Německa. 

 

Sazba daně 

 Sazba daně je klouzavě progresivní a odvíjí se od dosaţeného zdanitelného 

příjmu. Pro výši sazby daně je také rozhodující, zda je poplatník svobodný, rozvedený anebo 

zda se uplatňuje společné zdanění manţelů. Nejniţší sazba je 15 % a nejvyšší sazba je ve výši 

45 %. K dani se připočítává daň solidarity, a to ve výši 5,5 %. 

 

Nezdanitelné části základu daně 

 pro svobodnou osobu 7 664 EUR, 

 pro sezdané páry 15 329 EUR, 

 za vyţivované dítě 1 824 EUR (dvojnásobek u společného zdanění manţelů), 

 za péči o dítě, výchova a vzdělání 1 080 EUR (dvojnásobek u společného zdanění 

manţelů). 

Od základu daně se odečítají platby spojené s různými typy pojištění, zároveň 

můţe uplatnit jako zaměstnanec dojíţdění do zaměstnání ve výši 0,30 EUR/km, a to za 

prvních 20 km, nejvýše lze odečíst 4 500 EUR. Pokud FO podpoří aktivity neziskových 

organizací, které jsou vymezeny v zákoně, mohu si tento dar odečíst aţ do výše 5 %.  

U určitých výdajů, které slouţí na pomoc v domácnosti lze uplatnit slevu na dani do výše 

2 400 EUR. 
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Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává do 31. května 

následujícího roku. Daň se vybírá během roku buď formou záloh, které jsou splatné k 10. 3., 

10. 6., 10. 9. a 10. 12. nebo sraţením u zaměstnavatele.  

 

Daň ze zisku korporací  

 Tato daň se týká kapitálových společností, jako jsou akciové společnosti (AG), 

společnosti s ručením omezeným (GmbH) a komanditní společnosti (KGaA). Společnost, 

která dosáhne příjmu ve zdaňovacím období, můţe vůči tomuto příjmu uplatnit všechny 

uznatelné výdaje potřebné k jeho dosaţení. 

 

Základ daně, sazba daně 

 Základem daně je celkový zisk, kterého společnost dosáhla. Do daňově 

uznatelných nákladů patří všechny výdaje, které se váţí k podnikatelské činnosti a u nichţ 

zákon nestanoví, ţe je uznat nelze. Pokud společnost dosáhla ztráty ve výši 511 500 EUR je 

moţné ji převést o rok zpět. Všechny další ztráty můţeme převést do dalších let, ale pouze do 

výše jednoho milionu EUR. Sazba daně z příjmů právnických osob po daňové reformě je ve 

výši 15 %, po přičtení daně solidarity je reálná sazba daně ve výší 15,83 %. 

 

Zdanitelné období 

 Zdanitelným obdobím je kalendářní rok. Termín pro podání daňového přiznání je 

31. května následujícího roku. Na základě ţádosti je moţné lhůtu pro podání daňového 

přiznání prodlouţit. Daňoví rezidenti musí platit zálohy, a to k 10. 3., 10. 6., 10. 9. a 10. 12. 

Od obdrţení platebního výměru je poplatník povinen vyměřenou daň splatit do 1 měsíce. 

 

Srážková daň pro FO a PO 

 Sráţkové dani podléhají dividendy či jiné výnosy ze zisku, úroků z podílových 

dluhopisů, z příjmu tichého společníka nebo z úroků, které jsou vypláceny bankami. Sráţková 

daň je v různých výších a je stanovena podle toho, čeho se týká. Výše sráţkové daně je včetně 

daně solidarity, a to 21,1 %. 

 

Daň solidarity 

 V Německu je od roku 1995 zavedena daň solidarity, někdy také označována jako 

solidární příplatek. Podléhají jí fyzické a právnické osoby a platí ji z objemu odvedených daní 
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z příjmů fyzických nebo právnických osob, tj. vyměřovacím základem je vyměřená daň 

z příjmů FO nebo PO. Její výše je stanovena na 5,5 %. Smyslem zavedení této daně byla 

potřeba znovuobnovení financování školství, zdravotnictví, infrastruktury v nových 

spolkových zemích. 

 

Živnostenská daň (Gewerbesteuer) 

 Zdanitelné příjmy OSVČ, osobních a kapitálových společností podléhají 

ţivnostenské dani. Vybraná daň je hlavním příjmem obcí. Tato daň se skládá ze dvou sloţek: 

a) sazby stanovené zákonem ve výši 3,5 %, 

b) přiráţky stanovené místním obecním úřadem. 

Po přičtení přiráţky se sazba daně pohybuje v rozmezí 14 % - 17 %.  

 

Daň z nemovitostí (Liegenschaftsteuer / Immobiliensteuer) 

 Předmětem je, tak jako u nás, nemovitý majetek. U nemovitého majetku se 

nepřihlíţí k tomu, zda se pouţívá k podnikatelské činnosti či nikoli. Pokud by nemovitost 

podléhala památkové ochraně, lze poţádat správce daně o její prominutí. V Německu se dále 

rozlišuje, zda jde: 

a) o daň z nemovitostí A (agrární), které podléhají zemědělské pozemky, 

b) o daň z nemovitostí B, která se váţe na zastavěné nebo zastavitelné pozemky  

a budovy. 

U daně z nemovitosti B je vyměřovacím základem hodnota nemovitosti určená finančním 

úřadem. Vyměřovacím základem u nových spolkových zemí je to pak náhradní hospodářská 

hodnota, která se vztahuje na zemědělský a lesní hospodářský majetek. 

 Pro výši daně je tedy rozhodující hodnota dané nemovitosti. Pro jednotlivé druhy 

nemovitosti je přidělen daňový koeficient ve výši: 

 0,6 % - zemědělské podniky, podniky lesního hospodářství, 

 0,26 % - rodinné domy, jejichţ hodnota nepřesahuje částku 38 346,89 EUR, 

 0,35 % - rodinné domy, jejichţ hodnota přesahuje 38 346,89 EUR, ostatní pozemky, 

 0,31 % - rodinné domy určené pro dvě rodiny. 

Příslušná obec nebo město stanoví lokální koeficient, kterým se násobí % sazba daně. Reálná 

daňová sazba se tak pohybuje v rozmezí 0,98 % aţ 2,84 %. 

 Daň je splatná v 1/4 její roční výše, a to k 15. 2., 15. 8. a 15. 11., lhůty splatnosti 

se však mohou lišit. V případě, ţe by roční výše této daně nepřesáhla částku 15 EUR, tak je 
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moţné daň splatit k 15. 8. najednou. Roční daňová výše nepřesahující 30 EUR je splatná 

pololetně, a to k 15. 2. a k 15. 11. 

 

Daň dědická a darovací 

 Předmětem daně dědické a darovací je majetek nabytý děděním, u daně darovací 

je to majetek získaný darováním. Majetek rodinné nadace je předmětem daně pouze jednou za 

30 let. 

 Základem daně je trţní hodnota. Dluhy, náklady na pohřeb a administrativní 

výdaje jsou odčitatelné. V případě, ţe zdědíme nebo dostaneme darem obchodní majetek, je 

prvních 225 000 EUR osvobozeno a předmětem daně je pak jen 65 % z částky, která 

převyšuje 225 000 EUR. 

 Výše nezdanitelné části základu daně se liší podle toho, zda obdarovaným nebo 

dědicem jsou manţelé, děti, nevlastní děti nebo ostatní příjemci. 

 Sazby daně dědické a darovací jsou zaloţeny na příbuzenském vztahu mezi 

zůstavitelem a dědicem, dárcem a obdarovaným. Kromě příbuzenského vztahu záleţí rovněţ 

na výši majetku. V následující tabulce č. 3. 2 jsou zachyceny sazby daně dědické a darovací. 

Tab. č. 3. 2 – Kategorie dědiců / obdarovaných a sazba daně 

Kategorie dědiců / obdarovaných Sazba (%) 

I – manželé, děti, nevlastní děti, vnuci, pravnuci 7 - 30 

II – sourozenci, synovci, neteře, tcháni, tchýně, zeťové, 

snachy 

12 - 40 

III – ostatní a právnické osoby 17 - 50 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, vlastní zpracování 

Daň z převodu nemovitostí (Grundwerbsteuer) 

 Daň se vztahuje na převáděné nebo prodávané nemovitosti, jejichţ hodnota 

převyšuje částku 2 500 EUR a výše sazby je 3,5 %. 

 

Církevní daň (Kirchensteuer) 

 Ve většině případů se němečtí obyvatelé hlásí k některé z církví působící  

v Německu, a to zejména ke dvěma největším (církev katolická a evangelická). Právo církve 

vybírat daně vychází z jejich statutu právnických osob. Podle vztahu mezi církví a státem se 
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činnost církve financuje různými způsoby. Jedním z nich je financování prostřednictvím daní. 

Vedle daní jsou to také dary a sbírky. 

 

Poplatník církevní daně 

 Poplatníkem je kaţdý člen církve nebo náboţenské společnosti, který se u církve 

nebo náboţenské společnosti eviduje. Poplatník se můţe této povinnosti zříci pouze tehdy, 

pokud z církve nebo náboţenské společnosti vystoupí. Jestliţe by šlo o člena ţidovské obce, 

nebude platit daň, ale poplatek, který je této dani velmi podobný. 

 

Výpočet a výběr daně 

 Daň se vypočítá z částky, která se odvádí jako daň z příjmu, resp. daň ze mzdy. 

Tento výpočet není jediným způsobem, jak daň vypočíst, zákon umoţňuje i výpočty jiné. 

Výši daňové sazby si mohou stanovit církve samy, pohybuje se zhruba okolo 8 % či 9 %. Tak 

jako u jiných daní, lze i tady poskytnout daňovou úlevu, která se vztahuje k počtu dětí. 

V pravomoci církve je i rozhodnutí o nevybírání této daně. Pokud je daň vybírána, pak se 

vybírá prostřednictvím církve nebo finančního úřadu. Církev z celkové vybrané částky odvádí 

3 % státu, a to za náklady vztahující se k výběru daně. V následující tabulce č. 3. 3 je uveden 

hrubý měsíční příjem a výše církevní daně. 

Tab. č. 3. 3 - Hrubý měsíční příjem a výše církevní daně 

Hrubý měsíční 

příjem 

Svobodný Ženatý Ženatý, 1 dítě Ženatý, 2 děti 

Církevní daň Církevní daň Církevní daň Církevní daň 

€ 1.000 € 1,16 - - - 

€ 1.500 € 11,29 - - - 

€ 2.000 € 36,44 € 12,25 € 3,49 - 

€ 2.500 € 65,71 € 36,69 € 25,39 € 14,67 

Zdroj: http://www.svobodavyznani.cz/?p=5, vlastní zpracování 

 

Silniční daň 

 Silniční daň v Německu je postavena na velmi podobném principu jako je tomu  

u nás. Základem daně u osobních automobilů je jejich zdvihový objem motoru, u nákladních 

automobilů a návěsů pak jejich celková hmotnost. Výše sazby jsou různé a stanoveny jsou 

v závislosti na ekologickém provozu. 

http://www.svobodavyznani.cz/?p=5
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3.1.2 Nepřímé daně 

Tak jako tomu je ve všech evropských systémech, zahrnuje i Německo mezi 

nepřímé daně DPH, spotřební a ekologické daně. 

 

Daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer /  Mehrwertsteuer) 

 DPH podléhá obdobně jako u nás dodání zboţí a poskytnutí sluţeb v Německu, 

dále pak pořízení zboţí z jiného členského státu podnikatelem v rámci jeho podnikatelské 

činnosti, dovoz zboţí do Německa nebo rakouských oblastí a pořízení nových dopravních 

prostředků z jiného členského státu. V rámci EU je tato daň značným způsobem 

harmonizována, a proto i pro DPH v Německu platí obdobné předpisy jako u nás. 

 

Sazba DPH 

 19 % - základní sazba, 

 7 % - sníţená sazba, která platí pro vybrané sluţby a zboţí (např. léky, potraviny, 

noviny, knihy, vstupenky do kina či divadla). 

Od DPH jsou osvobozeny bankovní a také zdravotní sluţby. Mezi osoby, které dani podléhají 

jsou podnikatelé, dovozci a osoby, které vykonávají svobodné povolání. Podnikatelé, jejichţ 

obrat v předcházejícím roce nepřevýší částku 17 500 EUR se nemusí registrovat k DPH, 

moţnost dobrovolného zaregistrování je přípustná. Daňové přiznání se podává elektronicky 

prostřednictvím programu ELSTER. 

 

Spotřební daně (Verbrauchssteuer) 

 Součástí spotřebních daní jsou daně, které jsou známy u nás, ale i daně, které, 

nejsou v našem systému zahrnuty. Tvoří hlavní příjem rozpočtu spolku, výjimkou je daň 

z piva, kdy je výnos rozdělen mezi spolek a země. Do skupiny spotřebních daní patří: 

 daň z ropných produktů, 

 daň z tabáku a tabákových výrobků, 

 daň z elektrické energie, 

 daň z lihu a destilátů, 

 daň z piva, 

 daň z šumivého vína a meziproduktů, 

 daň z kávy a z výrobků kávy. 
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Tyto daně jsou vybírány spolkovou celní správou, a to i při dovozu ze zemí, které jsou členy 

EU. Spotřební dani dováţené zboţí nepodléhá pouze tehdy, jde–li o zboţí dovezené pro 

osobní spotřebu a toto zboţí je určené pro osobní spotřebu. 

 

Ekologické daně 

 Německo má zavedeny ekologické daně jiţ od roku 1999. Dani jsou podrobeny 

pohonné hmoty, lehké topné oleje, zemní plyn, zkapalněný topný plyn a elektrická energie. 

Smyslem jejich zavedení bylo zmírnění neţádoucích dopadů na ţivotní prostředí. U osobních 

automobilů byla snaha sníţit spotřebu benzínu a naopak zvýšit počet automobilů poháněných 

plynem. 

 

3.2  Daňový systém Francie 

Francie patří mezi státy Evropské unie a je jedním ze zakládajících států. 

Obyvatelé Francie platí měnou euro. Tak jako tomu je ve většině zemí EU, i ve Francii 

probíhají daňové reformy. Podle aktuálního vývoje je rozsáhlá reforma zahájena  

od 1. ledna 2010. Mimo jiné reforma posune termín pro podání měsíčního daňového přiznání, 

tudíţ se některé druhy daňových přiznání budou podávat aţ k 19. dni v měsíci. Kromě této 

změny, budou do systému zahrnuty nové druhy daní, projednána má být základní sazba DPH, 

resp. k této sazbě budou přiřazeny jiné produkty nebo sluţby, které dosud podléhaly sníţení 

sazbě. 

Francouzský daňový systém je pokládán za nepřehledný. Jeho nepřehlednost je 

dána tím, ţe v systému je velké mnoţství různých daní, jejich výpočet je sloţitý  

a u jednotlivých daní existují sloţité výjimky. V daňovém systému jsou tyto skupiny daní: 

 přímé daně, 

 přímé místní daně, 

 nepřímé daně. 

3.2.1 Přímé daně 

Do této skupiny patří daň z příjmů FO, daň ze zisku korporací a daň z majetku. 

Daň z příjmů PO bývá někdy označována také jako daň ze společností. 
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Daň z příjmů fyzických osob (Impôt sur les revenus) 

Tato daň se vypočítává za celou tzv. fiskální domácnost, coţ je skupina výdělečně 

činných osob a osob ostatních ţijících ve společné domácnosti. Za ostatní osoby jsou 

povaţovány děti, důchodci, postiţené osoby nebo nezaměstnaní. Daňové přiznání se podává 

jednou ročně. 

 

Odpočitatelné položky 

Tyto poloţky jsou obdobné jako v jiných státech EU. Mezi ně patří příspěvek, 

který obdrţí domácnosti s niţšími příjmy. Typickým příspěvkem je prémie ze zaměstnání      

(prime pour l´emploi). Daná domácnost musí splňovat zákonem stanovené podmínky, aby 

měla nárok na výplatu příspěvku. Jednou z podmínek je, ţe alespoň jeden z členů domácnosti 

je výdělečně činný. Prémie se odečítá z částky dluţné daně. V situaci, kdy je prémie vyšší neţ 

dluţná daň je poplatníkovi vyplacen přeplatek prostřednictvím šeku. 

 

Výpočet daně 

Od zdanitelných příjmů se odečítají daňové úlevy a odpočitatelné poloţky. Příjem 

nepodléhá jedné sazbě daně. Podle výše příjmu se na jeho jednotlivé části pouţívají daňové 

sazby. Následující zjednodušený vzorec ukazuje výpočet daně. 

Daň = (základ daně x daňová sazba) – odpočet 

Sazba daně 

Určitému příjmovému pásmu odpovídá příslušná sazba. Tabulka č. 3. 4 zachycuje roční 

příjem a daňovou sazbu. 

Tab. č. 3. 4 - Sazby daně z příjmů FO – rok 2008 

Čistý roční příjem podléhající zdanění 

(EUR) 

Daňová sazba 

do 5 687 0 % 

5 687 – 11 344 5,5 % 

11 344 – 25 195 14 % 

25 195 – 67 546 30 % 

nad 67 546 40 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, vlastní zpracování 
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K dani z příjmů FO se také vztahují tzv. sociální daně, kterým podléhají příjmy 

fyzických osob. Mezi tyto daně tak patří obecný sociální příspěvek, deficitní příspěvek 

sociálního zabezpečení a sociální dávka. 

 

Obecný sociální příspěvek (Contribution sociale généralisée – CSG) 

 Tomuto příspěvku, který je zahrnut do daňového systému podléhají všechny 

příjmy. Existují však i zde vybrané druhy příjmů, které lze vyjmout. Podle druhu příjmu se 

odvíjí sazba daně. Nejniţší sazba je ve výši 4,2 %, kdeţto nevyšší je aţ ve výši 8,2 %. 

V případech stanovených zákonem můţe tento příspěvek být odčitatelnou poloţkou. 

 

Deficitní příspěvek sociálního zabezpečení (Contribution au remboursement de la dette 

sociale – CRDS) 

 Příjmy podléhající obecnímu sociálnímu příspěvku, podléhají i deficitnímu 

příspěvku. Sazba tohoto příspěvku je ve výši 0,5 %. Tento příspěvek není odčitatelnou 

poloţkou. 

 

Sociální dávka 

 Příjmy z movitého majetku nebo z investic podléhají sociální dávce, jejíţ sazba je 

2,3 %. Tak jako deficitní příspěvek není ani sociální dávka odčitatelnou poloţkou. 

 

Daň ze zisku korporací (Impôt sur les sociétés) 

 Dani z příjmů PO podléhají zisky v případech, kdy se jedná o tzv. stálou 

provozovnu. Pobočky stálých provozoven daní své zisky podle znění smlouvy mezi 

mateřskou společností a pobočkou. Zisky stálých provozoven francouzských společností, 

které se nachází v zahraničí, nejsou zdaňovány ve Francii. Zisky, které byly vytvořené 

činností ve Francii jsou zde zdaňovány, pokud náklady na dosaţení zisku jsou odpočitatelné 

od základu daně. Mezi tyto náklady patří odpisy, patenty, software. Odpisy lze odečíst od 

základu daně jen v případě, ţe jsou řádně doloţeny. Manaţerské odměny jsou rovněţ 

odpočitatelné. Odečíst od základu daně nelze v ţádných případech ztráty, které plynou 

z dlouhodobých smluv a výdaje, které souvisí s propouštěním zaměstnanců. 
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Sazba daně 

 Základní sazba daně je ve výši 33,33 % a sníţená ve výši 15 %. Tato sazba se 

zvyšuje o 3 % příplatek, tzn. základní  sazba činí 34,33 %. Společnosti, které mají obrat vyšší 

neţ 7 630 000 EUR odvádí přiráţku ve výši 3,3 % na sociální účely. Podle obratu společnosti 

jsou stanoveny minimální daňové odvody. Tyto odvody neplatí společnosti, jejichţ obrat je 

niţší neţ 400 000 EUR. Pro společnosti s maximálním obratem 7 630 000 EUR a 75 % 

kapitálu je ve vlastnictví FO (jednotlivců) je určena sníţená sazba daně. Daň se vyměří 

z částky, která nepřevyšuje 38 120 EUR. Příjmy, které tuto hranici překročí se zdaňují sazbou 

33,33 %. Tyto společnosti mimo jiné jsou osvobozeny od platby na sociální účely. 

 

Daň z majetku (Impôt sur la fortune) 

 Předmětem této daně je majetek movitý i nemovitý, který vlastní fyzická osoba. 

Daň se vztahuje na majetek, jehoţ čistá hodnota převyšuje 750 000 EUR. Sazby se pohybují 

v rozmezí od 0,55 % - 1,8 %. 

 

3.2.2 Přímé místní daně 

Výnos z této skupiny daní představuje zhruba 75 % daňového výnosu obcí.  

Do přímých místních daní zahrnujeme tytu druhy daní: 

 daň z nemovitostí, 

 daň domovní, 

 daň obchodní, 

 daň darovací a dědická. 

 

Daň z nemovitostí (Taxe fonciére), daň domovní (Taxe d´habitation) 

 Vztahují se na nekomerční prostory, jejichţ uţivateli jsou fyzické nebo právnické 

osoby. Prostory mohou být ve vlastnictví nebo v nájmu uţivatelů. Daň se vyměřuje z nájemní 

hodnoty prostoru.  

 

Daň obchodní 

Z této skupiny daní je pokládána za daň nejvýznamnější. Vyměřována je místními 

orgány, a to podle místa, kde se nachází sídlo společnosti. Daň je vybírána jednou ročně. 

Předmětem daně je nájemní hodnota z pronajatých budov a zařízení. 
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Daň dědická, darovací (Impôt sur les successions, Impôt sur les donations) 

 Předmětem je majetek získaný děděním nebo darováním. Od základu daně lze 

odpočíst aţ 151 950 EUR. Tento odpočet se posuzuje podle příbuzenského vztahu, podle 

mentálního nebo fyzického handicapu obdarovaného nebo dědice. 

 Sazby jsou stanoveny rovněţ podle příbuzenského vztahu. Pro manţele a osoby 

v přímé linii je stanovena klouzavě progresivní sazba v rozpětí od 5 % do 40 %. U sourozenců 

je sazba 35 % z prvních 23 299 EUR a 45 % z částky, která převyšuje hodnotu 23 299 EUR. 

Sazbu ve výši 55 % uplatní pokrevní příbuzní a sazbu 60 % všechny ostatní osoby. 

 

3.2.3 Nepřímé daně 

Tak jako u nás je ve skupině těchto daní DPH a spotřební daň, stejné zařazení 

těchto dvou daní má i Francie. 

 

Daň z přidané hodnoty (Taxe sur la valeur ajoutée – TVA) 

 Předmětem daně je prodej zboţí a sluţeb. Poplatníkem je konečný spotřebitel, 

resp. zákazník. Na celkových daňových příjmech Francie se DPH podílí téměř 50 %. Sazby 

daně ve Francii jsou uplatňovány ve 3 výších: 

 základní – 19,6 %, 

 sníţená – 5,5 %, podléhají ji základní potraviny, některá periodika, 

 super sníţená – 2,1 %, která se vztahuje na léčiva, noviny, časopisy, veřejnou dopravu, 

vstupné na divadelní představení. 

DPH podléhají osoby, které dodávají zboţí, poskytují sluţby nebo dováţejí zboţí. 

Od DPH jsou osvobozeni drobní podnikatelé, pokud jejich obrat nepřekročí 76 300 EUR, 

tento limit je určen pro podnikatele dodávající zboţí a 27 000 EUR pro podnikatele, kteří 

dodávají sluţby. 

 

Spotřební daň (Impôt de consommation) 

 Nejen u nás, ale ve většině členských zemí podléhají spotřební dani tabákové 

výrobky, alkoholické nápoje nebo benzín. Stejně je tomu i ve Francii. Od r. 2010 je ve Francii 

zavedena nová spotřební daň, a to daň z uhlíku. 
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 V rámci EU uplatňuje Francie nejvyšší spotřební daň na cigarety. U minerálních 

olejů, resp. benzínu či nafty se sazba daně skládá ze dvou poloţek, a to z celostátní  

a regionální sazby. Sazby se nyní pohybují v rozmezí od 58,92 do 60,69 EUR/hl. 

3.2.4 Další druhy daní vybírané ve Francii 

  Aby byl daňový systém Francie ucelený, je třeba ho doplnit o daň ze mzdy, daň na 

odborný výcvik, učňovskou a výstavbovou daň. 

  Daň ze mzdy se vztahuje na rezidentní společnosti a stálé pobočky zahraničních 

společností, které nejsou plátci DPH. Sazba daně je stanovena progresivně a vztahuje se  

k jednotlivým daňovým pásmům. 

  Učňovská daň je odváděna z celkové hrubé mzdy. Její výše do roku 2007 byla  

0,62 %, od roku 2007 se její výše zvýšila na 0,68 %. 

  Daň na odborný výcvik se týká zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň deset 

nebo více zaměstnanců. Pro tyto zaměstnavatele je stanovena výše sazby 1,6 %. Pro 

zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců je pak výše sazby 0,55 %. Odborným 

výcvikem se povaţuje například školení. 

  Výstavbová daň se opět vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají deset 

nebo více zaměstnanců. Z celkových mezd, které vyplatili v předcházejícím roce odvádí  

0,45 %, a to na výstavbu obytných domů. 

 

3.3  Daňový systém Litvy 

Litevský daňový systém od 90. let prošel řadou změn. Avšak základní znak tohoto 

systému i nadále přetrvává. Za tento znak se povaţuje skutečnost, ţe dochází k vysokému 

zdanění pracovní síly a naopak k nízkému zdanění kapitálu. Daň z příjmů je tak velmi vysoká 

a daň pro právnické osoby nízká. Jako třetí země ze všech členských států EU, má Litva 

nejniţší daňové zatíţení. Obyvatelé Litvy nadále platí svojí měnou, nikoli eurem. 

3.3.1 Přímé daně 

  Skupina přímých daní zahrnuje tak jak je to obvyklé v členských státech EU 

následující daně: 

 daň z příjmů FO, 
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 daň z příjmů PO, 

 daň z nemovitosti, 

 daň dědická a darovací, 

 pozemková daň. 

 

Daň z příjmů FO 

  Zdanitelným příjmem FO můţe být příjem plynoucí ze zaměstnání, kapitálový 

příjem z nakládání s movitým nebo nemovitým majetkem, příjem z pronájmu nemovitého 

majetku, dividendy, příjmy z nezávislé činnosti. Domácí nebo zahraniční zdroj příjmu se určí 

podle místa plátce, výkonu činnosti, která přináší příjem. Zdaňovacím obdobím je kalendářní 

rok, přičemţ daňové přiznání se podává do 1. května následujícího kalendářního roku. 

 

Osobní odpočty 

  Daňoví rezidenti si mohou odpočíst úroky z půjček, které se váţí k bydlení nebo 

k nájmu bydlení, tyto úroky musí být zaplaceny bankám, úvěrovým institucím, státním  

a zahraničním finančním institucím. Odpočet lze uplatnit také na zaplacené pojistné penzijním 

fondům nebo ţivotní pojištění. Daňový rezident si můţe do výše 4 000 LTL odpočíst výdaje 

na pořízení osobního počítače, internetového připojení nebo software. Kromě výše uvedených 

odpočtů lze uplatnit i další odpočty, které jsou vymezeny v zákoně. Celková výše odpočtu 

však nesmí překročit 25 % celkového příjmu. 

 

Nezdanitelné částky a slevy na dani 

  Slevy na dani poplatníci daně z příjmů neuplatňují. Co se týká nezdanitelných 

částek, poplatník můţe uplatnit, pokud je zaměstnancem zemědělských podniků, osoby, které 

zaměstnávají farmáři. U těchto osob je nezdanitelná část ze základu daně ve výši 365 LTL. 

Měsíční nezdanitelná část ve výši 475 LTL se vztahuje k poplatníkům, kteří mají tři nebo více 

dětí ve věku do 18 let. 

 

Sazba daně 

  V Litvě se uplatňují dvě sazby daně. První je ve výši 15 % a vztahuje se na 

příjem, který plyne ze sportovní, umělecké činnosti, příjmy z pronájmu, kapitálový  

a investiční příjem. Druhá sazba ve výši 24 % se vztahuje pak na všechny ostatní zdanitelné 

příjmy. 
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Daň ze zisku korporací 

  Daň se vztahuje na všechny typy obchodních společností, sdruţení a veřejné 

obchodní společnosti. Zdanitelný příjem se rovněţ člení podle plátce, rozdělení nemovitého 

majetku a místa výkonu činnosti. Za zdroj příjmu se nepovaţuje náhrada škody, vyplacené 

pojistné.  Zdaňovacím obdobím je fiskální rok, který však odpovídá kalendářnímu roku. 

V průběhu zdaňovacího období firmy platí čtvrtletní zálohy na daň.  

 

Daňově uznatelné, neuznatelné výdaje 

  Základním předpokladem daňově uznatelných nákladů je splnění podmínek, které 

stanoví zákon. Mimo jiné lze odečíst cestovné do limitu, výdaje na reprezentaci ve výši 75 %, 

pohledávky u nichţ uplynul rok od doby splatnosti. Ztrátu lze přenést do dalších pěti let, nelze 

však ztrátu přenášet zpět. V případě odepisování dlouhodobého majetku se obvykle pouţívá 

rovnoměrný způsob odpisování. Výdaje na rekonstrukci nebo opravu nejsou daňově 

uznatelným nákladem, lze však o tyto výdaje zvýšit pořizovací cenu při odepisování.  

 

Sazba daně 

  Základní sazba daně je ve výši 15 %. U daňových pobídek je sazba ve výši 13 %. 

Nejvýznamnější daňové pobídky jsou v tzv. ekonomických zónách, kde firmy po dobu 6 let 

nemusí platit daň a během dalších 10 let se sazba daně sniţuje o 50 %. Předpokladem je, ţe 

investice firmy jsou alespoň jeden milion EUR, nejméně však 75 % příjmu, který plyne 

z výroby, skladování nebo zpracování zboţí v ekonomických zónách.  

  Sazbě ve výši 13 % podléhají také malé firmy, pokud jejich průměrný počet 

zaměstnanců nepřesáhne 10 osob a jejich zdanitelný příjem je niţší neţ 500 000 LTL během 

zdaňovacího období. Sráţková daň je tak jako u nás ve výši 15 %. 

 

Daň z nemovitosti 

  Daň se týká subjektů, kteří vlastní nemovitý majetek, a to na území Litvy. Tato 

daň tvoří hlavní příjem obecních a  městských rozpočtů. Vypočítá se jako 1 % ze zdanitelné 

hodnoty nemovitého majetku. Zdanitelná hodnota se stanoví podle příslušných pravidel a také 

podle lokality, ve které se nemovitost nachází. 
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Daň dědická a darovací 

  U daně dědické tvoří zdanitelný příjem veškerý zděděný majetek, a to jak získaný 

v Litvě, tak v zahraničí. Osvobozen je pak majetek, který byl zděděn od manţela (-ky), dětmi, 

rodiči, vnuky, pravnuky a dalšími osobami, které jsou uvedeny v zákoně. Osvobozen je 

majetek, jehoţ trţní cena nepřevýší 10 000 LTL. Zděděný majetek, jehoţ výše je do  

0,5 milionu LTL podléhá sazbě daně ve výši 5 %. Pokud majetek tuto částku převýší, celá 

hodnota podléhá sazbě daně ve výši 10 %. 

  Klasická daň darovací, tak jako ji známe z našeho daňového systému, v Litvě 

neexistuje. Přesto však jsou příjmy získané darováním povaţovány za zdanitelný příjem 

obdarovaného. Dar ve formě příjmu získaný od manţela (-ky), rodičů, dětí je osvobozen. 

Pokud je dar poskytnutý FO, je také osvobozen, pokud jeho hodnota během zdaňovacího 

období nepřevýší částku odpovídající 24násobku osobního odpočtu. 

 

Pozemková daň 

  Kaţdý majitel soukromého pozemku je povinen odvádět pozemkovou daň. I tato 

vybíraná daň tvoří příjem obecních a městských rozpočtů. Zdanitelná hodnota majetku se určí 

podle pravidel daných vládou. Roční sazba je ve výši 1,5 % . 

 

3.3.2 Nepřímé daně 

  Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty, spotřební daň, ekologická daň  

a poplatek za státní přírodní zdroje. 

 

Daň z přidané hodnoty 

  Legislativa, která se váţe k DPH je velmi podobná legislativě jiných členských 

zemí EU. Osoby podléhající DPH jsou subjekty vykonávající ekonomickou činnost. Osoby, 

které dani podléhají se nemusí registrovat, jestliţe celková hodnota dodaného zboţí nebo 

poskytnutých sluţeb nepřevýší 100 000 LTL během zdaňovacího období. 

Předmětem je dodání zboţí, výroba dlouhodobého hmotného majetku pro soukromé účely, 

spotřeba zboţí pro soukromé účely, poskytnutí sluţeb, dovoz zboţí. 
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Sazba daně pro rok 2009 

  Do 30. 6. 2009 platily v Litvě 3 sazby DPH. Základní sazba ve výši 19 %. Sníţená 

sazba ve výši 5 %. Tato sazba se vztahuje na přepravu osob, zavazadel, noviny, knihy, léky, 

zdravotnické výrobky. A sníţená sazba ve výši 9 %, která platila do 30. 6. 2009 se vztahovala 

na sluţby spojené s renovací nebo izolací obytných domů, pokud tyto sluţby jsou 

financovány ze státních, městských nebo obecních rozpočtů. 

 

Spotřební daň 

  Plátci spotřební daně jsou FO nebo PO, kteří vyrábí nebo dováţí vybrané druhy 

komodit, na které se spotřební daň vztahuje. Podniky, které svoji činnost provozují 

v ekonomických zónách jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou rozdílné podle 

jednotlivých druhů komodit. Sazba je tak stanovena buď na mnoţstevní jednotku nebo  

% z ceny. 

 

Ekologická daň a poplatek za státní přírodní zdroje 

  Tak jako ekologickou daň, tak i poplatek za státní přírodní zdroje musí platit FO 

nebo PO. Poplatek se hradí tehdy, pokud subjekt přírodní státní zdroje vyuţívá ke své 

podnikatelské činnosti. Výše poplatku se liší podle druhu přírodního zdroje. Je určován 

čtvrtletně pomocí indexu spotřebitelských cen. Ekologická daň se platí v případě, ţe 

podnikatelská činnost vede ke znečišťování přírody. 
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4. Srovnání daňových systémů v České republice a 

vybraných zemích EU 

Daňový systém ČR je velmi podobný daňovým systémům zemí EU. Kaţdý 

členský stát má však ve svém daňovém systému obsaţeny různé typy daní. Srovnání 

konkrétní daně, která je obsaţena v daňovém systému členské země EU nám neposkytuje 

ţádné bliţší informace. Je to dáno tím, ţe v kaţdé zemi existují různé způsoby stanovení 

základu daně, rozdílné odpočitatelné poloţky, slevy atd. 

 

4.1  Jednoduchá a složená daňová kvóta 

Pro účely srovnání daňového zatíţení se pouţívá jednoduchá nebo souhrnná 

daňová kvóta. 

 

Jednoduchá daňová kvóta 

 Stanoví se jako podíl daňového výnosu, avšak bez povinného sociálního  

a zdravotního pojištění, na HDP v %. Posuzuje jen příjmy, které plynou z daní. V následující 

tabulce je zachycen vývoj jednoduché daňové kvóty v ČR, Francii, Německu a Litvě v letech 

2004 – 2007 v %. V následující tabulce č. 4. 1 je rovněţ zachycen vývoj jednoduché daňové 

kvóty všech členských zemí EU. 

Tab. č. 4. 1 – Vývoj jednoduché daňové kvóty v % v letech 2004 - 2007 

Vývoj jednoduché daňové kvóty v % 

Stát ROK 

 2004 2005 2006 2007 

ČR 21,6 20,4 20,8 20,8 

Francie 27,0 27,3 27,5 27,0 

Německo 22,2 22,5 23,3 24,3 

Litva 19,9 20,4 21,0 21,3 

EU-27
8
 25,3 25,8 26,1 26,6 

Zdroj: Taxtion trends in European Union, 2009 edition 
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Z tabulky vidíme, ţe nejniţší daňovou kvótu má Litva v letech 2004 a 2005, její 

hodnota je pod průměrem EU. Celkově za období 2004 – 2007 má nejniţší jednoduchou 

daňovou kvótu ČR. Nízká hodnota je dána tím, ţe se u nás uplatňuje nízké zdanění majetku 

nebo nízká progrese u daně z příjmu FO. V tomto období u nás ještě nebyla zavedena rovná 

daň u daně z příjmu FO. Nízká hodnota tohoto ukazatele můţe být dána tím, ţe v dané zemi 

došlo k daňovým změnám. Vyšší hodnoty za celé toto období vykazuje Francie. Rozdíl mezi 

nevyšší hodnotou a nejniţší hodnotou je 7,6 %. Samotný ukazatel však nemá velkou 

vypovídací schopnost. Tento nedostatek plyne z toho, ţe ukazatel nezohledňuje povinné 

pojistné. 

 

Složená daňová kvóta 

 Sloţená daňová kvóta na rozdíl od jednoduché při výpočtu zohledňuje povinné 

pojistné, clo, tzn. stanoví se jako podíl daňového výnosu včetně povinného sociálního  

a zdravotního pojištění na HDP v %. V následující tabulce je zachycen vývoj sloţené daňové 

kvóty v ČR, Francii, Německu a Litvě v letech 2004 – 2007 v %. Následující tabulka č. 4. 2 

rovněţ uvádí vývoj sloţené daňové kvóty všech členských zemí EU. 

Tab. č. 4. 2 – Vývoj složené daňové kvóty v % v letech 2004 - 2007 

Vývoj složené daňové kvóty v % 

Stát ROK 

 2004 2005 2006 2007 

ČR 37,4 37,6 36,2 36,9 

Francie 43,2 43,6 43,9 43,3 

Německo 37,7 38,8 39,2 39,5 

Litva 28,3 28,5 29,4 29,9 

EU-27
9
 36,4 36,9 37,0 37,5 

Zdroj: Taxation trends in European Union, 2009 edition 

 

Sloţená daňová kvóta se v ČR pohybuje kolem průměrné hodnoty EU. Daňové 

zatíţení se mezi členskými státy významně liší. I u tohoto ukazatele vykazuje nejniţší 

hodnotu Litva. Niţší hodnota ukazatele můţe být dána tím, ţe v zemi existuje minimální 

povinné pojistné. Nejvyšší hodnotu vykazuje Francie, je to dáno velmi nízkým podílem 
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přímých daní a naopak velmi vysokým podílem příspěvku na sociální zabezpečení. Tento jev 

je typický i pro Německo. V ČR je vysoký podíl příspěvku na sociální zabezpečení, avšak 

podíl nepřímých a přímých daní je stejný. Snahou členských států je v posledních letech 

zahrnout do svých programů sníţení daňového zatíţení. I přes tyto snahy se však očekává, 

mírný narůst daňového zatíţení, a to ve všech státech, neboť často dochází ke změnám sazeb 

daně např. u DPH, zavedení nových druhů daní do daňových systémů. 

4.2  Srovnání přímých daní 

K nejdůleţitějším přímým daním patří osobní důchodová daň a daň ze zisku 

společností. Mezi občany je osobní důchodová daň velmi neoblíbená, a to zejména v těch 

oblastech, kde je dosud zavedena progresivní sazba daně. Majetkové daně dnes představují ve 

většině zemí pouze doplňkový příjem veřejných rozpočtů. Výjimku tvoří pouze daň 

z nemovitostí, která je povaţována za důleţitý zdroj k financování místních veřejných potřeb. 

Podle EU harmonizace v oblasti přímých daní neprobíhá nijak razantně a v mnoha 

případech bývá politickým problémem. Členské státy nechtějí, aby několikaleté zvyklosti 

v této oblasti daní byly narušovány. Vzhledem k těmto problémům státy EU tedy jen přijímají 

doporučení OECD, které se týkají především bilaterálních a multilaterálních smluv 

vztahujících se k přímým daním. V následující tabulce č. 4. 3 je zachycen celkový podíl 

přímých daní na HDP v %. 

Tab. č. 4.3 - Celkový podíl výnosů přímých daní v % na HDP 

Země 2004 2005 2006 2007 

ČR 9,6 9,2 9,2 9,3 

Francie 11,6 11,8 12,2 11,3 

Litva 8,7 9,0 9,6 9,3 

Německo 10,2 10,3 10,9 11,4 

EU-27
10

 11,5 11,7 11,9 12,4 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

 

Největší podíl přímých daní na HDP vykazuje Francie spolu s Německem. 

Hodnoty těchto státu jsou velmi blízko průměru EU-27. ČR a Litva vykazují o něco niţší 

podíl daňového výnosu na HDP. Tato vyšší hodnota je ovlivněna povinným pojistným, které 
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tak navyšuje daňové zatíţení. Výrazný nárůst nebo pokles není vykázán v ţádné zemi. 

Následující tabulka č. 4. 4 ukazuje kolika % se na celkovém podílu přímých daní podílí 

osobní důchodová daň, daň ze zisku korporací a ostatní daně. 

Tab. č. 4. 4 – Procentní podíl přímých daní na celkových daňových příjmech k HDP 

Země  2004 2005 2006 2007 

ČR DzPFO 4,8 4,6 4,2 4,3 

DzPPO 4,7 4,5 4,8 4,8 

Ost.d. 0,1 0,1 0,1 0,1 

Francie Os.důch.d. 7,9 8,0 7,9 7,5 

D.ze zisku 2,3 2,3 2,8 3,0 

Ost.d. 1,4 1,4 1,4 1,5 

Litva Os.důch.d. 6,8 6,9 6,8 6,7 

D.ze zisku 1,9 2,1 2,8 2,6 

Ost.d. 0 0 0 0 

Německo Os.důch.d. 8,7 8,6 8,9 9,2 

D.ze zisku 0,9 1,1 1,4 1,4 

Ost.d. 0,6 0,6 0,7 0,7 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

 

Na celkových daňových výnosech se z přímých daní nejvíce podílí výnos osobní 

důchodové daně, a to ve všech čtyřech zemích. Nejvyšší hodnotu přitom vykazuje Německo  

a naopak nízké hodnoty vykazuje ČR, která spolu s Litvou u osobní důchodové daně uplatňují 

tzv. rovnou daň. Klouzavě progresivní sazba daně dále zůstává ve Francii a Německu.  

 Dlouhodobě nejniţší podíl výnosu korporátní daně na HDP vykazuje Německo  

a nejvyšší podíl ČR, která této hodnoty dosáhla tím, ţe sniţuje sazbu daně a zvyšuje daňové 

úlevy. 

 Nejmenší podíl z celkového podílu na HDP tvoří ostatní (majetkové) daně. 

Nulový podíl najdeme např. u Litvy, ale i u ČR je tento podíl velmi malý. Nízký podíl je dán 

malou hodnotou drţeného majetku. Pokud by u této skupiny daní došlo k prudkému nárůstu 

daní, mohl by tento nárůst mít negativní vliv na daňové poplatníky, kteří mají niţší důchody. 

Tito poplatníci by se tak mohli dostat do platební neschopnosti. Nízký podíl majetkových daní 
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je také dán tím, ţe došlo k osvobození majetku u daně darovací mezi osobami, které jsou 

zařazeny v I. a II. skupině. 

V následující tabulce č. 4. 5 je zachycen podíl výnosů přímých daních na celkových daňových 

příjmech. 

Tab. č. 4. 5 – Podíl výnosů přímých daní v % na celkových daňových příjmech 

Země 2004 2005 2006 2007 

ČR 25,7 24,7 25,1 25,3 

Francie 26,9 27,0 27,7 27,7 

Litva 30,8 31,6 32,6 31,0 

Německo 26,3 26,7 27,9 28,7 

EU-27
11

 30,7 30,8 31,3 32,3 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

 

Mezi státy vykazuje trvale nejvyšší hodnoty Litva, jejíţ hodnoty převyšují průměr 

EU-27, nejniţší pak v tomto období najdeme u nás. I v tomto případě lze hodnotu rozdělit na 

podíl výnosu osobní důchodové daně, daň ze zisku korporací a ostatní daně. V následující 

tabulce č. 4. 6 je zachycen vývoj osobní důchodové daně, daně ze zisku korporací a ostatní 

daně v %, údaje se vztahují k celkovým daňovým příjmům. 

Tab. č. 4. 6 – Procentní podíl přímých daní na celkových daňových příjmech 

Země  2004 2005 2006 2007 

ČR DzPFO 12,8 12,3 11,6 11,7 

DzPPO 12,5 12,0 13,1 13,1 

Ost.d. 0,3 0,4 0,4 0,4 

Francie Os.důch.d 18,2 18,4 18,0 17,3 

D.ze zisku 5,4 5,3 6,5 6,9 

Ost.d. 3,2 3,3 3,3 3,4 

Litva Os.důch.d. 24,0 24,1 23,1 22,2 

D.ze zisku 6,6 7,3 9,4 8,6 

Ost.d. 0,1 0,1 0,1 0,1 

Německo Os.důch.d. 22,4 22,2 22,7 23,4 
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D.ze zisku 2,4 2,8 3,5 3,5 

Ost.d. 1,5 1,6 1,7 1,9 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

 

 Na celkových daňových příjmech má velký podíl opět osobní důchodová daň. 

Velký podíl osobní důchodové daně na daňových příjmech vykazuje Litva s Německem, 

nejniţších hodnot pak ČR. Avšak co se týká daně ze zisku korporací na celkových daňových 

výnosech jsou mezi zeměmi značné rozdíly. Nejvyšší hodnotu vykazuje ČR oproti ostatním 

třem zemím. Nejniţší podíl najdeme v Německu. Ostatní (majetkové) daně i v tomto případě 

tvoří velmi nízký podíl na daňových příjmech, výjimkou je Francie, kdy tyto daně na 

daňových příjmech představují podíl okolo 3 %. Naopak u nás a v Litvě je opět tento podíl 

téměř nulový. Stabilní podíl na výnosech u nás tvoří pouze daň z převodu nemovitostí. 

Přímé daně udrţují stabilní příjem rozpočtů, ale z uvedených údajů vidíme, ţe 

jednotlivé výnosy přímých daní se na celkových daňových výnosech či HDP podílí v různé 

výši. Na základě dostupných informací vidíme, ţe největší daňové zatíţení je ve Francii, na 

základě hodnoty, které vykazuje daňová kvóta. ČR a Německo má o něco niţší daňové 

zatíţení, nejniţšího daňového zatíţení dosahuje Litva.  

 I přesto, ţe v  posledních letech došlo k niţšímu zdanění práce, v daňových 

výnosech se tento pokles zatím razantně neprojevil. Avšak předpokládá se, ţe díky sníţení 

daňových sazeb u osobní důchodové daně či daně ze zisku korporací dojde ke sníţení nejen 

daňových výnosů, ale i k poklesu daňové kvóty. 

 

4.3  Srovnání nepřímých daní 

Ve většině zemí EU jsou upřednostňovány nepřímé daně před daněmi přímými. 

Zároveň představují druhý nejdůleţitější příjem státních rozpočtů. Harmonizace v oblasti 

nepřímých daní je důleţitá především pro volný pohyb sluţeb, zboţí. Harmonizovány jsou jak 

sazby daně, základ daně, předmět daně, tak i daňová administrativa.  

V následující tabulce č. 4. 7 je zachycen podíl výnosu nepřímých daní na HDP v %. 
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Tab. č. 4. 7 - Podíl výnosu nepřímých daní v % na HDP 

Země 2004 2005 2006 2007 

ČR 11,8 11,8 11,3 11,3 

Francie 15,5 15,6 15,5 15,3 

Litva 11,2 11,2 11,4 12,0 

Německo 12,0 12,1 12,4 12,9 

EU-27
12

 13,9 14,2 14,3 14,3 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

Z údajů uvedených v tabulce vidíme, ţe nejvyššího výnosu nepřímých daní na 

HDP vykazuje Francie, jejíţ hodnota je i nad průměrem EU-27. Hodnota Německa osciluje 

kolem průměru EU-27. ČR a Litva vykazují niţších hodnot. Na tomto výnosu se z větší části 

podílí spotřební daně, zejména daň z tabáku a daň alkoholových nápojů. Z tohoto podílu tvoří 

výnos spotřebních daní na HDP 10 % aţ 11 %. Přičemţ daň z tabáku a daň z alkoholových 

nápojů se na tomto výnosu podílí pouze 1 % ve všech zemích. Ostatní část tohoto výnosu 

tvoří DPH. U ekologických daní, mimo ČR kde v těchto letech ekologické daně nebyly 

zavedeny, je zaznamenán ve všech třech státech pokles, a to i přes to, ţe je této oblasti daní ve 

všech státech v posledních letech věnována zvýšená pozornost. V následující tabulce č. 4. 8 je 

uveden podíl výnosu nepřímých daní na celkových daňových výnosech. 

Tab. č. 4. 8 – Podíl výnosu nepřímých daní v % na celkových daňových výnosech 

Země 2004 2005 2006 2007 

ČR 31,5 31,8 30,6 30,5 

Francie 36,0 35,9 35,3 35,4 

Litva 39,8 40,0 38,9 40,3 

Německo 31,1 31,3 31,6 32,7 

EU-27
13

 38,8 39,1 39,1 38,4 

Zdroj: Taxation trends in the European Union, 2009 edition 

 

V 60. letech spotřební daně, před zavedením DPH, tvořily velký podíl na 

celkových daňových výnosech. Po zavedení DPH však v delším časovém horizontu tento 
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podíl klesal. Avšak i přes tento pokles byl jejich podíl významný, a v současné době 

představují téměř 35 % výnosu na celkových daňových výnosech. Oproti výnosu nepřímých 

daní na HDP, kde nejvyšší hodnotu vykazuje Francie, tak v tomto případě nejvyšší hodnoty 

vykazuje Litva. Její hodnota je nad průměrem EU-27. Naopak hodnota ČR a Německa je pod 

průměrem EU-27. Největší podíl DPH na celkových daňových výnosech vykazuje Litva, ale 

zároveň i ČR. Opět i tady ekologické daně tvoří nejmenší podíl na celkových daňových 

výnosech. Přibliţně ¾ z celkového výnosu ekologických daní představuje daň z energie. 

 V obou případech největší podíl na výnosech tvoří spotřební daně, které jsou na 

dané výrobky uvalovány z důvodu omezení spotřeby zdraví škodlivých produktů. A zároveň 

tato skupina daní pro vysoké sazby daně představují významný výnos veřejných rozpočtů.  

 V rámci EU dosud neexistuje ţádná „evropská“ daň, i kdyţ se o zavedení této 

daně v r. 2004 uvaţovalo např. zavedení telekomunikační daně. V současnosti do rozpočtu 

EU plyne určité %, a to z národního výnosu DPH. Velikost odvodu z DPH je omezené výší  

maximálního harmonizovaného vyměřovacího základu, který je stanoven pro období  

2007 – 2013 na 50 % HNP. Na zdroj z DPH je uplatňována maximální sazba ve výši 0,30 %. 

Pro Německo je sazba stanovena ve výši 0,15 %. V následující tabulce č. 4. 9 je uveden podíl 

výnosu daně DPH jako příjem rozpočtu EU v letech 2006 – 2008 v %. 

Tab. č. 4. 9 - Podíl výnosu DPH jako příjem rozpočtu EU v % a v mil. € v běžných 

cenách 

Rok Podíl DPH na příjmech rozpočtu EU 

 Absolutně (v mil. €) % 

2006 17 200,3 16,0 

2007 17 827,4 15,4 

2008 19 095,7 15,9 

Zdroj. ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, vlastní zpracování 

 

4.4  Den daňové svobody 

Obecně lze tento den označit za mezník v roce, který kalendářní rok rozděluje na 

dvě části. 

 první část roku, kdy občané určitého státu vše co vydělají, odevzdají státu resp. do 

státního rozpočtu, 
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 druhá část roku, kdy začínají občané určitého státu vydělávat sami na sebe resp. od 

tohoto dne nic státu neodvádějí. 

Tento den má své kořeny ve 40. letech 20. stol., přičemţ s myšlenkou „slavit“ den daňové 

svobody přišel podnikatel Dallas Hostetler. 

 Kaţdý stát při stanovení DDS vychází z různých metod a zároveň se v dané zemi 

nachází instituce, která se zabývá výpočtem tohoto dne. V následující tabulce č. 4. 10 jsou 

uvedeny instituce zabývající se výpočtem DDS. 

Tab. 4. 10 – Instituce zabývající se výpočtem DDS 

Stát Instituce 

ČR Liberální institut 

Francie Contribuables associés 

Německo Bund der Steuerzahler 

Litva Volný trh institutu 

 

Česká republika a den daňové svobody 

 U nás se DDS vyhlašuje od r. 2000, kdy tento den připadl na 6. června. Liberální 

institut při stanovení DDS vychází z dat, které zveřejňuje Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD). Při výpočtu se vychází z poměru veřejných výdajů k HDP. 

V následujícím grafu č. 4. 1 je uveden DDS v jednotlivých letech. 

Graf č. 4. 1 – Den daňové svobody v ČR v letech 2005 - 2009 
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Litva a den daňové svobody 

 Mnohem déle neţ ČR vyhlašuje DDS Litva, a to od r. 1993, kdy tento den připadl 

na 13. června. Litevský volný trh institutu tento den vypočítává na základě poměr celkových 

daňových příjmů k čistému národnímu produktu. V následujícím grafu č. 4. 2 je zachycen 

DDS v Litvě. 

Graf č. 4. 2 – Den daňové svobody v Litvě v letech 2005 - 2009 

 

 

 

Francie a den daňové svobody 

 Pro Francii DDS vypočítává Contribuables associés. Je jedním ze států, který 

slaví tento den nejpozději. Občané Francie tak na stát pracují nejdéle. V následujícím grafu  

č. 4. 3 je zachycen vývoj DDS ve Francii. 

Graf č. 4. 3 – Den daňové svobody ve Francii v letech 2005 - 2009  
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Německo a den daňové svobody 

 V Německu obyvatelé nejdéle na stát pracovali v r. 2009 a nekratší dobu  

v r. 2005. V následujícím grafu č. 4. 4  je zachycen vývoj DDS v Německu v letech  

2005 – 2009. 

Graf č. 4. 4 – Den daňové svobody v Německu v letech 2005 - 2009  

 

 

Srovnání DDS 

 Z následujích grafů vyplývá, ţe nejdelší doba splatnosti daňové povinnosti je  

ve Francii, zde občané nejdéle odvádějí své veškeré prostředky státu. U nás můţeme 

zaznamenat přibliţně stejný vývoj splatnosti daňové povinnosti po celé toto období. Nejkratší 

dobu však zaznamenala Litva v r. 2005, kdy lidé jiţ od 135. dne státu nic neodváděli.  

V r. 2008 ve všech státech vzhledem ke špatné ekonomické situaci, která byla vyvolána 

hospodářskou krizí, byl DDS stanoven o několik dní dříve něţ v předchozím roce.  

 DDS je velmi obtíţné mezi jednotlivými státy porovnávat. Některé státy mají 

tento den stanoveny poměrně brzy, jiné velmi pozdě. Tyto odchylky vyplývají z rozdílných 

metod, ze kterých se vychází při výpočtu DDS. 
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Závěr 

Daňový systém ČR je podobný daňovým systémům zemí EU. Při srovnání  

a hodnocení členských zemí však nacházíme mezi jednotlivými státy rozdíly, které vyplývají 

z vykazovaných statistických údajů. Současným trendem v rámci EU je, ţe v posledních 

letech ve všech čtyřech vybraných státech stoupá poměr vybraných daní na HDP. 

Z dostupných údajů vyplývá, ţe nevyšší daňové zatíţení je ve Francii a nejmenší daňové 

zatíţení v Litvě. Ve Franci, Německu a ČR je charakteristický vysoký podíl příspěvků na 

sociální zabezpečení. Druhým nejdůleţitějším příjem veřejných rozpočtů jsou nepřímé daně  

a poslední místo zaujímají přímé daně.  

 Z mého pohledu za nejvíce přehledný a nejméně náročný se mi jeví daňový 

systém Litvy spolu s naším daňovým systémem. Naproti tomu za sloţitý a komplikovaný pak 

daňový systém Francie a Německa. V německém systému nacházíme daně, které u nás jsou 

neznámé např. církevní daň. Francouzský daňový systém je sloţitý pro velké mnoţství 

různých druhů daní. V Německu i ve Francii je navíc zvláštní, ţe se základní sazby u daní 

vztahujících se k příjmům navyšují o různé přiráţky či příplatky. Francie zároveň uplatňuje 

nejvyšší sazbu daně u daně ze zisku korporací. 

 Při psaní bakalářské práce jsem se však také setkala s problémem, který se týkal 

dostupnosti informací. I přesto, ţe daňové správy posilují elektronickou komunikaci, probíhají 

výměny informací mezi státy, ale podle mého názoru je těchto informací, které by byly 

dostupné občanům stále málo. Tento problém se netýkal jen elektronicky dostupných 

informací, ale i kniţní podoby. Literatury, která by obsahovala k dané problematice aktuální 

data, bylo velmi málo. Oficiální internetové stránky EU nabízí různé materiály, rovněţ je 

moţné zaslat dotaz, na který vám během několika málo dní přijde zpětná odpověď, avšak 

k této problematice je mnoho materiálů dostupných pouze v anglickém jazyce. Internetové 

stránky zahraničních ministerstev financí někdy ani informace v angličtině nenabízeli. 

Zároveň bylo velmi obtíţné najít vývoj aktuálních dat. Z mého pohledu by do budoucna bylo 

dobré, kdyby i u nás byly zpřístupněny v pravidelných časových intervalech informace 

k daňové problematice i s aktuálními daty. 
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Seznam zkratek 

 

ČR Česká republika 

DDS Den daňové svobody 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DZD Dílčí základ daně 

DzPFO Daň z příjmů fyzických osob 

DzPPO Daň z příjmů právnických osob 

EU Evropská unie 

FO Fyzická osoba 

G8 Group of Eight 

HDP Hrubý domácí produkt 

HNP Hrubý národní produkt 

HM Hrubá mzda 

MF Ministerstvo financí 

Např. Například 

NATO Severoatlantická aliance 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN Organizace spojených národů 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PO Právnická osoba 

SP Sociální pojištění 

USA Spojené státy americké 

ÚFDŘ Ústřední finanční a daňové ředitelství  

ZD Základ daně 

ZP Zdravotní pojištění 
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