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Úvod 

Daňová problematika je odedávna široce diskutovaným tématem v celé společnosti. 

Právě komparace daňových systémů slouţí k zhodnocení daňového zatíţení v jednotlivých 

zemích a k případné alokaci volných zdrojů. Správně nastavený daňový systém můţe příznivě 

zefektivnit celkový ekonomický růst a blahobyt státu. Především v současnosti, kdy se jednotlivé 

státy potýkají s následky celosvětové ekonomické krize. V posledních letech probíhají 

transformace a úpravy daňových systému po celém světě. V rámci Evropské unie dochází 

především k harmonizaci a vzájemné koordinaci daňových systémů. 

Česká a Slovenská republika mají dlouholetou jednotnou historii, jejíţ součástí byla i 

společná daňová politika. Transformace obou zemí na trţní ekonomiky, dala podmět 

k přehodnocení stávajících daňových systémů. Od dílčích reforem z roku 1990 proběhla spousta 

novelizací a úprav v této oblasti aţ do dnešní podoby. Dalším mezníkem v daňovém vývoji obou 

zemí byl jejich vstup do EU.  

Zásadní legislativní změny proběhly v České republice prostřednictvím Zákona o 

stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb., jeţ vešel v účinnost 1. ledna roku 2008. 

Stěţejním důvodem pro tyto reformní kroky v oblasti daňové bylo dlouholeté deficitní 

hospodaření státního rozpočtu. Slovenská republika zavedla taktéţ výrazné změny ve svém 

daňovém systému, a to jiţ v roce 2004. Hlavním důvodem však nebylo stabilizovat veřejné 

finance, jako v Česku, ale odstranit nesystémové prvky a učinit tak daňovou soustavu 

flexibilnější v rámci přechodu Slovenska do vyspělejší trţní struktury.  

Právě společná historie ve vývoji, uplatňování stejných daňových instrumentů a 

podobnost konstrukčních prvků daně přinášejí vhodné podmínky pro komparaci obou daňových 

systémů. Stěţejním cílem této práce je tedy na základě studia daňového systému Slovenské 

republiky analyzovat mechanismus fungování, jeho daňové prvky a komparovat je se situací 

v České republice, případně navrhnout opatření vyuţitelná pro směrování daňové politiky. 

Hlavními aspekty komparace jsou základní konstrukční prvky daní, fiskální význam daní, 

případná daňová incidence a také komparace daňových systému dle světových ukazatelů.  

Tato práce vyuţívá především metody komparace, analyticko-syntetické metody 

zkoumání, metody grafické analýzy dále také metody deskripce, jednoduché regresní 

modelování a další.  

Studie je logicky členěna do pěti kapitol, přičemţ první a poslední kapitola představuje 

úvod, respektive závěr.  
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V úvodní kapitole je vymezeno postavení daní v ekonomice, principy komparace a 

moţnosti jejího měření. Dále také je specifikován proces harmonizace a koordinace v kontextu 

s daňovou konkurencí. V závěru této kapitoly je brán ohled na jednotlivé druhy daní, jeţ se 

v současné době uţívají v ekonomických systémech. 

Následující kapitola pojednává o daňovém systému České republiky, dle platné 

legislativy roku 2010. Vymezuje jednotlivé konstrukčních prvky daní, jejich fiskální význam a 

vývoj. U daní důchodových je práce navíc zaměřena na incidenci a efektivitu zdanění.  

Další část práce je zaměřena na daňový systém Slovenské republiky, rovněţ dle platné 

legislativy roku 2010, a doplněna o následnou komparaci, z hlediska konstrukčních prvků, 

fiskálního významu a vývoje dani a komparaci daňové incidence u vybraných druhů daní. Dále 

je komparace zaměřena na postavení daňových systémů z hlediska světových ukazatelů.  

V závěru práce je věnována pozornost shrnutí poznatků získaných z předcházejících 

analýz a doplnění o případné doporučení pro jednotlivé státy 
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1 Základní aspekty daňové komparace 

V následujících kapitolách budou vymezeny moţnosti měření daňového zatíţení, 

respektive principy daňové komparace. Dále bude specifikován proces harmonizace a 

koordinace daňového zatíţení. Závěr práce se zaměří na jednotlivé druhy daní, jeţ se v současné 

době uţívají v ekonomických systémech jednotlivých zemí. Prvotně se však vymezí postavení a 

úlohu daní v ekonomice.  

 

1.1 Východiska daňová teorie  

V ekonomice kaţdého státu mají daně bezesporu významné postavení. Dále bude tedy 

blíţe rozebrána problematika postavením daní v ekonomice, základní funkce daní a role fiskální 

politiky v oblasti daní. Stručně specifikuji základní daňovou klasifikaci, kterou budu uţívat 

v ostatních subkapitolách a pro lepší pochopení výkladu jednotlivých daňových systémů 

přiblíţím konstrukční prvky daní.  

 

1.1.1 Daně v ekonomice 

Z pohledu veřejných financí jsou daně primárním zdrojem příjmů. Pro existenci 

jakéhokoli státu jsou daně nezbytně nutné, zejména pro zajištění plynulého chodu státu, 

respektive veřejných statků. Stát potřebuje získat finanční prostředky pro realizaci svých výdajů 

a dalších aktivit, a to prostřednictvím daní. Samotný trh není schopen vykonávat všechny funkce, 

a proto selhává. Právě existence veřejných statků, externalit a potřeba přerozdělovacího procesu 

je hlavní příčinou státních zásahů do ekonomiky. Veřejné finance, získané pomocí daní, by měly 

být pouţity tam, kde je nemůţe zajistit soukromý sektor.  

Působení daní v ekonomice analyzuje řada makroekonomických modelů. I kdyţ jsou tyto 

modely ve své podstatě odlišné, neupouštějí od samotné existence daní a jejich působení na 

ekonomické prvky. Nejznámější analýzu daňových účinků vystihuje neokeynesiánský model - 

důchod výdaje, jehoţ daňovou podstatou je sniţování disponibilního důchodu v důsledku daňové 

zátěţe. I nová klasická makroekonomie se začala zabývat působením daní v ekonomice, 

konkrétně v modelech reálného ekonomického cyklu, kde jsou daně označovány za další zdroj 

výkyvů způsobující kolísání makroekonomické aktivity.  

Hlavním koordinátorem v otázkách daňových z pozice státu je fiskální politika, jako 

součást hospodářské politiky se snaţí dosáhnout hlavních makroekonomických cílů také 

prostřednictvím daňové politiky. Daňová oblast má široce spektrální vliv na prvky ovlivňující 

ekonomický vývoj. Spotřeba, domácí i zahraniční investice, zaměstnanost, inflace, úspory a další 
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jsou daněmi přímo či nepřímo ovlivňovány. Změny mají tedy ve výsledku vliv na agregátní 

nabídku i poptávku. Fiskální restrikcí či expanzí lze tedy pomocí nástrojů daňové politiky 

dosahovat makroekonomických cílů. Působení jednotlivých nástrojů je odlišné, vestavěné 

stabilizátory mají automatické působení po jejich zavedení. Rázným příkladem jsou progresivní 

daňové sazby, sociální pojištění a transferové platby, které vyrovnávají hospodářské cykly. 

Diskreční opatření, tedy záměrné zásahy vlády nezávislé na hospodářských cyklech, mají 

opoţděnou působnost závislou na platnosti nového uzákonění.  

Kromě primární úlohy daní v ekonomice, takţe zajištění prostředků veřejných rozpočtů, 

plní rovněţ další ekonomické funkce, kterými jsou:   

Funkce alokační – uţívá se v případě, kdy trţní mechanismy nejsou schopny zajistit 

efektivní alokaci zdrojů (nedokonalé konkurence). Daně tyto nedostatky korigují a umisťují 

prostředky tam, kde jim to trţní alokace neumoţnila. 

Funkce redistribuční – tato funkce má zajistit solidárnost členů společnosti 

prostřednictvím zmírnění rozdílů v důchodu, respektive přerozdělení části důchodu a majetku od 

bohatších k chudým jedincům, protoţe veřejnost nepovaţuje rozdělení důchodu ovlivněné 

fungováním trhu za spravedlivé. 

Funkce stabilizační – souvisí s hospodářskou politikou státu, zmírňuje cyklické výkyvy 

v ekonomice prostřednictvím ovlivňování agregátních národohospodářských ukazatelů (např. 

zaměstnanost, cenová hladina). Její vyuţití je závislé na konkrétní ekonomické politice státu.
1
  

 

1.1.2 Základní klasifikace daní 

Z hlediska ekonomických a legislativních aspektů můţe být počet kritérií, dle kterých lze 

daně třídit, vskutku neomezený. Představeny budou tudíţ jen ty nejobecnější,  na které bude 

v následujících kapitolách odkazováno. 

Klasifikovat daně lze: 

Podle vazby na důchod subjektů - Tato klasifikace je jednou z nejzákladnějších a 

nejuţívanějších. Člení se do dvou skupin:  

 Přímé daně – vyměřují se na základě důchodu či majetku poplatníka, přímo tedy 

ovlivňují jeho důchod. Daňové břemeno nelze převést na jiný ekonomický subjekt.  

 Nepřímé daně – daň je obsaţená v ceně zboţí či sluţeb, není tak určena konkrétnímu 

spotřebiteli. Daňová zátěţ se přesouvá na jiný ekonomický subjekt a neovlivňuje přímo 

jeho důchod. 

                                                 

1
 KUBÁTOVÁ, K.; VÍTEK, L. (1997). 
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Podle vazby na předmět - Stanovuje předmět daně, na který se daná daň váţe a definuje 

příčiny jejího odvádění. Řadíme zde daně: 

 Důchodové – zdaňují důchod poplatníka vyjádřený jak v peněţní, tak v naturální podobě.  

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

z vlastnického nebo uţivatelského vztahu subjektu k majetku. 

 Spotřební – zatěţují především spotřebu a umoţňují regulaci spotřeby určitých komodit 

s negativními dopady. 

Podle rozvržení sazby daně - Tato klasifikace umoţňuje rozlišit daňový systém podle 

stupně daňových sazeb, které na poplatníka doléhají. Analyzují, jak jednotlivé sazby doléhají na 

poplatníka. Rozlišujeme:  

 Progresivní daňová sazba – míra zdanění poplatníka roste s jeho důchodem. Vyšší 

důchod je zdaňován vyšší sazbou daně a naopak. Obvykle jsou uţívána daňová pásma.  

 Jednotná daňová sazba – sazba daně je pro kaţdou výši důchodu stejná. 

 Regresivní daňová sazba – s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá.  

 Mezinárodní klasifikace daní  

Pro mezinárodní komparaci daňových charakteristik se vyuţívá institucionální třídění 

daní dle jednotlivých organizací. Nejuţívanější rozdělení je na základě metodiky Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která jednotlivé daně člení do šesti základních 

skupihn.  

• 1000  Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

• 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

• 3000 Daně z mezd a pracovních sil 

• 4000 Daně majetkové 

• 5000 Daně ze zboţí a sluţeb 

• 6000 Ostatní daně 
2
 

 

1.1.3 Právní prvky konstrukce daně 

Dílčí vztahy, které určují vznik či zánik daňové povinnosti, jsou definovány 

v jednotlivých legislativách. Mezi základní konstrukční prvky, jeţ rozhodují o tom, v jaké míře 

budou daně dopadat na jednotlivé subjekty, patří: 

                                                 

2
 OECD Tax Statistics Online Database [online]. 2009 [cit. 2010-08-25]. Www.oecd.org. Dostupné z WWW: 

<http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34533_41407428_1_1_1_1,00.html>. 
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 Daňový subjekt - osoba, která je ze zákona povinná daň platit. Pro kaţdou daň je daňový 

subjekt stanoven samostatně. 

 Předmět daně – hospodářská skutečnost, na niţ je daň vázána.  

 Základ daně - podklad pro výpočet daně, jeţ je specifikovaným a upraveným předmětem 

daně. Vymezuje se buď věcně k dané věci, nebo časově jako zdaňovací období, 

respektive časový interval pro zjištění základu daně. Můţe být stanoven v peněţních 

nebo fyzických jednotkách.  

 Sazba daně – algoritmus, který určuje výši odvedené daně. Lze ji stanovit jako absolutní 

částku nebo relativně jako procento z daňového základu nebo jako kombinaci obou 

forem. 

 Rozpočtové určení daně – daň jako příjem veřejného rozpočtu, je zákonem určeno, do 

jaké části veřejného rozpočtu plyne.  

 Správce daně – orgán ze zákona pověřený správou daní (dle právních předpisů věcně 

příslušný a místně příslušný k výkonu správy daně 
3
 

 

1.2 Principy komparace daňových systémů 

Neţ bude přistoupeno k podrobnějšímu popisu jednotlivých daňových systémů a jejich 

komparaci, je nutné si stanovit určité základní aspekty, jeţ se týkají principů komparace 

v mezinárodních vztazích. Následně budou tedy vymezeny prvky, pomocí kterých se daňové 

systémy komparují.  

 

1.2.1 Daňový systém 

Daňová soustava neboli daňový systém obsahuje souhrn všech daní, jeţ jsou vybírány na 

určitém státním území. Vazby mezi jednotlivými daněmi tvoří patřičnou soustavu daňového 

systému. Jednotlivé systémy v globalizovaném světě mají své patřičné odlišnosti, záleţí zejména 

na historicko-sociálním vývoji a politickém systému dané země. Avšak vţdy stojí na jedné straně 

daňový subjekt, jeţ má patřičnou daňovou povinnost, a jeho cílem je mít co nejmenší daňové 

zatíţení a co nejefektivnější poskytování veřejných statků, plynoucích z příjmů výběru daně, a na 

straně druhé stojí poskytovatel veřejných statků - stát.  

Vytvořit optimální daňový systém v plné míře je poněkud sloţité a dalo by se říci takřka 

nemoţné. Rozpory mezi inkasní potřebou státu z daní, jejich efektivností, dopadem na výkonnost 

                                                 

3
 Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online]. 2010 [cit. 2010-05-07]. Sagit - daňové 

pojmy. Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz>. 
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ekonomiky či zatíţení jednotlivých sociálních skupin jsou patřičné. Proto můţeme povaţovat 

poţadavky na optimální daňový systém za čistě teoretické. Teorie uvádí jako hlavní poţadavky 

na optimální daňový systém: 

 Ekonomickou efektivnost – při které by neměl být systém v rozporu s efektivní alokací 

zdrojů. 

 Administrativní jednoduchost – jeţ poukazuje na aspekty jednoduchosti výběru a 

správy daně a její nenákladnosti. 

 Požadavek flexibility – kdy by se systém měl co nejpruţněji přizpůsobovat 

ekonomickým podmínkám. 

 Politická průhlednost a spravedlivost – systém by měl být vytvářen srozumitelně a 

spravedlivě pro dané jednotlivce.
4
  

 

Všechny tyto poţadavky však splnit nelze. Poţadavek na spravedlivý daňový systém 

bude dosti sloţitý, a co do efektivity by měl být co nejjednodušší, aby se sníţily také náklady na 

výběr daní. Je tedy nutné hledat kompromisy a stanovit si patřičné priority pro jednotlivé 

ekonomiky zvlášť tak, aby byl vytvořený systém co nejúčinnější.  

 

1.2.2 Daňová kvóta 

Jedním z nejuţívanějších prvků v mezinárodním srovnávání daňových systémů je daňová 

kvóta, jeţ je makroekonomickým ukazatelem daňového zatíţení ekonomiky představující „podíl 

celkových příjmů veřejných rozpočtů plynoucích z daní k hrubému domácímu produktu“
5
 (v 

zemích EU vypočítaného dle metodiky ESA 1995, v běţných cenách), ukazuje, jaký podíl 

důchodu se rozděluje prostřednictvím daňového principu. Tento ukazatel dále dělíme na 

jednoduchou a složenou daňovou kvótu. Jednoduchá daňová kvóta obsahuje pouze ty příjmy 

veřejných rozpočtů, které se jako daně skutečně označují (daň z právního hlediska). Relevantním 

ukazatelem je sloţená daňová kvóta, jeţ zahrnuje i tak zvané daně, tedy příjmy z povinného 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i příjmy z 

povinného pojistného na zdravotní pojištění (odpovídá ekonomické definici daně).  

I kdyţ je nejčastěji vyuţívaným ukazatelem, nemá daňová kvóta příliš velkou 

vypovídající schopnost s ohledem na rozdílné konstrukce daní v daňových systémech 

jednotlivých zemí. Mezi hlavní nedostatky patří především nedostatečná vypovídající schopnost 

                                                 

4
 KUBÁTOVÁ, K.; VÍTEK, L. (1997). 

5
 ŠIROKÝ, J.; /(2009).. 
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o skutečném zatíţení jednotlivce, nebere totiţ v potaz odlišné daňové základy, prvky výběru 

daně, její efektivnosti či moţnosti uplatnění osvobození či slev na dani.  

S daňovou kvótou souvisí také daňový mix, respektive daňový soubor, coţ je struktura 

daňového systému, který vyjadřuje, jakým procentem se jednotlivé daně podílejí na daňovém 

výnosu. Předně se vyuţívá jako ukazatel podílu přímých a nepřímých daní na celkovém zatíţení, 

kdy v současné době se shledává jako efektivnější nepřímé zdanění (viz kapitola 1.3) pro jeho 

menší negativní dopady na ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Údaje o hodnotách daňových 

kvót, pro jednotlivé státy, pravidelně analyzuje OECD. Dalším institutem, který se zabývá 

analýzou daňové kvóty, je také Eurostat.  

 

1.2.3 Efektivní daňové sazby  

Implicitní daňové sazby hodnotí strukturu daňových systémů a pro své analýzy je 

vyuţívá především Eurostat. Pomocí těchto daňových sazeb lze vyjádřit dopad daní na 

ekonomické aktivity podle jejich funkcí, především na spotřebu, práci a kapitál, je zde měřeno 

průměrné efektivní daňové zatíţení ekonomických příjmů a aktivit. Rozlišujeme implicitní 

daňové sazby z práce, spotřeby a kapitálu. Metodika vypočítává tuto sazbu jako podíl celkových 

daňových výnosů z jednotlivého druhu ekonomických příjmů či aktivit k eventuálnímu základu 

daně. Tedy: 

 Implicitní daňová sazba z práce vyjadřuje podíl veřejnoprávního pojistného a osobní 

důchodové daně k celkovému souhrnu nákladů práce (náhrady vyplacené 

zaměstnancům). 

 Implicitní daňová sazba ze spotřeby představuje poměr celkových příjmů z daní ze 

spotřeby (DPH a spotřební daně) k souhrnným konečným nákladům domácností na 

spotřebu na území daného státu.  

 Implicitní daňová sazba z kapitálu se vypočítá jako podíl příjmu z daní z kapitálových 

výnosů a podíl daní celkového výnosu z kapitálu, který zahrnuje celosvětové výnosy z 

kapitálu a podnikání tuzemských daňových rezidentů, kteří podléhají domácímu zdanění
6
 

 

Dalšími ukazateli mezinárodního srovnávání daňového zatíţení práce a kapitálu, resp. 

zdanění korporací, vyuţívány především statistikami OECD, je daňový klín, jenţ se zaměřuje 

především na efektivitu průměrného zdanění pracovních příjmů, a efektivní korporátní daňová 

sazba. 

                                                 

6
 VÍTEK, L., Struktura daňových systémů vyspělých zemí. [online]. c2006 [cit. 10. 4. 2010]. Dostupné z 

<http://www.leosvitek.com/media/download_gallery/Zakladni%20danove%20tabulky.pdf> 
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Daňový klín vyjadřuje rozdíl mezi čistou mzdou a celkovými náklady na práci a 

vypovídá o tom, kolik procent celkových nákladů na práci zaměstnanec nedostane tzv. 

„na ruku“. Vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými náklady vynaloţené zaměstnavatelem na 

zaměstnance a čistým příjmem po zdanění zaměstnance. Dále zde rozlišujeme:  

Hrubý daňový klín = daň + odvody zaměstnance a zaměstnavatele / hrubá mzda 

(vypovídá o tom, kolik peněţních jednotek musí být odvedeno do státního rozpočtu z jedné 

koruny příjmu zaměstnance) 

Čistý daňový klín = daň + odvody zaměstnance a zaměstnavatele / celková cena práce 

(udává, kolik tvoří celkové odvody a daň z celkových mzdových nákladů, které musí 

zaměstnavatel vynaloţit na zaměstnance) 

Efektivní daňový klín = daň + odvody zaměstnance a zaměstnavatele - státní transfery / 

celkové mzdové náklady (vyjadřuje celkovou zátěţ práce s ohledem na transfery)
7
 

 

Efektivní korporátní daňová sazba se vyuţívá především pro lepší vypovídající 

schopnost skutečného daňového zatíţení daně ze zisků korporací a bere v potaz daňový základ a 

způsob integrace korporátní a osobní daně z příjmů. Poskytuje tedy informace o rozdílnosti 

daňových přístupů ke společnostem se stejnými charakteristickými znaky. Pro lepší vypovídající 

schopnost slouţí jako patřičný indikátor především pro investiční rozhodování. Avšak u výpočtu 

se přistupuje k řadě zjednodušení, např. nepřihlíţí se k daňovým únikům či počítají pouze se 

zdaněním u zdroje. Pro stanovování těchto sazeb se vyuţívá tří metodik:  

Metody zpětného makropohledu – pracují s daty ex-post, jeţ se týkají reálného dění ve 

společnosti, tato data jsou agregovanými makroekonomickými daty, získanými ze systému 

národního účetnictví jednotlivých zemí. Poměřuje se zde celkový souhrn daní z příjmů nebo ze 

zisku korporací k hodnotě daňového základu (HDP, hrubý provozní výsledek, daňový výnos). 

Jedna z metod je jiţ výše zmíněná implicitní daňová sazba z kapitálu = implicitní korporátní 

daňová sazba.  

Metody zpětného mikropohledu – metody taktéţ pracují s s ex-post daty,  avšak dané 

informace o datech se získávají z konkrétních výkazů daných společností. Efektivní korporátní 

sazba daně je pak stanovena jako podíl daně z příjmů nebo zisků korporací na daňovém základu, 

za který lze zvolit: celkový výsledek hospodaření před zdaněním, celkové provozní výnosy 

neboli čistý obrat, hrubý provozní výsledek hospodaření. 

Metody dopředného mikropohledu – metody pracují s daty finančních výkazů 

jednotlivých společností a vyuţívají statutární charakteristiky daňového systému k určení 

                                                 

7
 HARUMOVÁ, A. Daňové zatiaženie v SR po zavedení tzv. rovnej daně. [online]. [cit. 13. 4. 2010]. Dostupné z 

<http://kvf.vse.cz/storage/1180451563_sb_harumova.pdf>. 
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daňových aspektů, týkajících se určitých budoucích podnikatelských rozhodnutí společností. 

Výsledky těchto metodik jsou vyuţívány k analýzám vlivu zdaňování na investiční rozhodování 

korporací a pro mezinárodní srovnávání účinků zdaňování na investiční pobídky. Nejznámější 

z této skupiny metod je metoda vypracovaná Devereuxem a Griffithem, která pracuje s mezní 

efektivní daňovou sazbou (EMTR – Effective Marginal Tax Rate), uţívanou pro přírůstkové 

mezní investice a průměrnou efektivní daňovou sazbou (EATR – Effective Average Tax Rate), 

jeţ vyjadřuje průměrnou efektivní úroveň zdanění investic při různých úrovních ziskovosti.
 8
 

 

1.2.4 Tax misery index 

Tento index nám poskytuje porovnání daňového zatíţení jednotlivých zemí, jeţ 

kaţdoročně zveřejňuje pro širokou veřejnost časopis Forbes. Metodika výpočtu spočívá 

v komparaci pouze horních sazeb nejdůleţitějších daní a povinných odvodů, které se následně 

sčítají. Jedná se zejména o daně z příjmů, odvody na sociálním a zdravotním pojištění, hrazené 

zaměstnancem i zaměstnavatelem, daň z přidané hodnoty a spotřební daně. (Corporate Income, 

Personal Income, Wealth Tax, Employer Social Security, Employee Social Security and 

VAT/Sales Tax). Dalo by se konstatovat, ţe také vypovídající schopnost tohoto indexu je 

patřičně omezena právě pro uvádění pouze nejvyšších daňových sazeb, avšak je nutné 

podotknout, ţe ve většině případů se progresivní zdanění vyskytuje především pouze u fyzických 

osob, na rozdíl od odvodů na sociálních a zdravotních dávkách, DPH a zdanění právnických 

osob, kdy je sazba u většiny zemí pouze jedna. Tento index taktéţ nezahrnuje vůbec sloţku 

majetkových daní, coţ je snad odůvodnitelné tím, ţe váha tohoto zatíţení není aţ tak významná. 

Index také neuvádí, jakou protihodnotu za odvedené dávky na daních a pojistném občané obdrţí 

(např. výše důchodu) a nezohledňuje taktéţ skutečnou daňovou povinnost po uplatnění 

veškerých odvodů a slev na dani, přesto poměrně přesně vystihuje daňové zatíţení v zemích, jeţ 

zvláště vyuţívají investoři pro alokaci svých zdrojů.
9
  

 

1.2.5 Den daňové svobody  

Den daňové svobody (DDS) je dalším ukazatelem daňového zatíţení obyvatel v dané 

zemi. Jednoduše řečeno je to den, kdy občan přestává vydělávat na stát a začíná vydělávat sám 

na sebe, respektive do tohoto dne vydělávají poplatníci na pokrytí výdajů vládních institucí na 

provoz státu a poté jiţ sami na sebe. Čím vzdálenější je datum dne daňové svobody, tím je 

daňové zatíţení větší. S tímto konceptem přišel v roce 1948 floridský podnikatel Dallas 

                                                 

8
 BLECHOVÁ, B. Charakteristika přístupů používaných v EU pro hodnocení efektivního daňového 

zatížení příjmů korporací. [online]. [cit. 6. 4. 2009]. Dostupné z http://kvf.vse.cz/storage/1215673776_sb_blechovbe

ata.pdf>. 
9
 FORBES Tax Misery & Reform Index [online]. 2009 [cit. 2010-06-25]. Www.forbes.com. Dostupné z WWW: 

<http://www.forbes.com/global/2009/0413/034-tax-misery-reform-index.html>. 
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Hostetler, koncept má poukázat na neefektivnost hospodaření státu s penězi daňových 

poplatníků. Bohuţel však vypovídající schopnost tohoto ukazatele téţ není adekvátní, poněvadţ 

výpočet jednotlivých DDS si kaţdý stát provádí sám, i kdyţ se opírají o odhady OECD. 

Metodika obvykle vyuţívá poměr veřejných výdajů na hrubém domácím produktu či podíl 

veškerých daní na celkových příjmech obyvatel. 
10

 

 

1.2.6 Ostatní možnosti komparace  

Mezi další prvky slouţící pro mezinárodní srovnávání v oblasti daní patří ukazatel 

nákladů na výběr daní, avšak informace pro tento ukazatel jsou často nedostupné a obtíţně 

kvantifikovatelné. Analýzu administrativní náročnosti daňových systémů provádí kaţdoročně 

OECD.
11

 Odlišná metodika výpočtu v jednotlivých státech však zhoršuje vypovídající schopnost 

tohoto ukazatele. 

Mimo srovnávání nákladů na výběr daně či jiných výše uvedených lze bezpochyby najít 

mnoho další daňových prvků, které by se daly pro účely komparace pouţívat, avšak mnohdy 

dostupnost informací je velmi nelehká a výpočet příliš nákladný. Například by mohlo jít o 

komparaci mnoţství daňových úniků v daném státě či efektivitu správy daně. Jedním z daňových 

aspektů, jeţ jsou zcela opomínány, jsou daně energetické, zde taktéţ chybí patřičný souhrnný 

indikátor, jenţ by poukazoval na efektivitu těchto daní. Dle mého mínění by se výpočet 

efektivity ekologických daní pro mezinárodní komparaci dal lehce implementovat mezi 

implicitní daňové sazby, kde by se poměřoval celkový souhrn ekologických daní k hodnotě 

daňového základu. To by mohl být souhrnný ekologický indikátor, jako je např. ekologická stopa 

či jiný ukazatel ekologického stavu země. Tato myšlenka je však pouze teoretická a výpočet pro 

dostupnost informací bude jistě velmi obtíţná.  

 

1.3 Daňová harmonizace a koordinace  

V následující subkapitole se přistoupí podrobněji k popisu procesu harmonizace a 

koordinace daňových systémů, jelikoţ v rámci Evropské unie, dochází prostřednictvím těchto 

procesů k jejich sbliţování.  

 

1.3.1 Harmonizace daňových systémů 

V současné době se podmínky fungování daňových systémů zcela změnily. Uvnitř 

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

                                                 

10
 FORBES Tax Freedom Day [online]. 2009 [cit. 2010-06-25]. Www.forbes.com. Dostupné z WWW: 

<http://www.forbes.com/2009/04/08/other-comments-forbes-opinions-other-comments.html>. 
11

 Vypočítávají se administrativní náklady na kaţdých 100 jednotek příjmů. 
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probíhá postupná harmonizace daňových systémů. Harmonizací daní se rozumí „proces 

sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel.“
12

 Harmonizace 

nepředpokládá jednotnou konstrukci daní a stejné daňové sazby a rozlišuje tři fáze procesu 

harmonizace:
13

 

 Proces výběru daně. 

 Proces sbliţování základu daně.  

 Proces sbliţování sazby daně.  

 

V následných fázích a procesech lze poté rozlišovat několik úrovní výsledků procesu 

harmonizace. Jedná se o malou míru harmonizace, kdy existují pouze určité smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění či spolupráce na administrativní úrovni, nebo silnější dílčí míra harmonizace, 

kdy výsledkem jsou některé společné daně či sazby při existenci národních daní a v poslední 

řadě úplná míra harmonizace, jejímţ výsledkem jsou stejné daně ve všech zemích (struktura 

daňového systému i daňové sazby). 

S ohledem na další aspekty lze daňovou harmonizaci dále členit dle působících procesů 

na přímou a nepřímou, dle teritoriálního hlediska na horizontální a vertikální či podle výsledného 

efektu na celkovou a dílčí.  

 Harmonizace přímá – klasický harmonizační proces prostřednictvím daňových směrnic. 

 Harmonizace nepřímá – prosazení harmonizačního procesu prostřednictvím jiných 

oblastí legislativy (obchodní právo). 

 Harmonizace vertikální – harmonizace v daňových systémech s různými stupni státní 

samosprávy (napříč federativního uspořádání státu). 

 Harmonizace horizontální – v rámci národních daňových systémů (EU). 

 Harmonizace celková – harmonizace všech ustanovené daňového systému.  

 Harmonizace dílčí – proces harmonizace pouze dílčích prvků daňového systému. 

Harmonizační proces v podmínkách fungování Evropské unie byl zaveden především pro 

zajištění hladkého fungování jednotného vnitřního trhu a pro odstranění překáţek, jeţ by mohly 

deformovat podmínky hospodářské soutěţe napříč zeměmi. Stručně řečeno, veškeré procesy, 

které v rámci harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie probíhaly a probíhají, byly 

prováděny pro odstranění bariér fungování jednotného vnitřního trhu. Harmonizace daňových 

systémů je proces zdlouhavý a obtíţný a v rámci Evropské unie je proces rozhodování v otázce 

daní zaloţen na principu jednomyslnosti. 

                                                 

12
 NERUDOVÁ, D. (2008 str. 15). 

13
Proces harmonizace nemusí nutně projít všemi fázemi. 
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Současným trendem doby je přesměrování daňového zatíţení poplatníků z daní přímých 

na daně nepřímé. Evropská unie také podporuje tento trend a snaţí se o sjednocení daňových 

systémů členských zemí a omezení daňových úniků. Harmonizace daňových systémů v EU 

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

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

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

O tom vypovídá i pokles přímých daní v posledních letech, kdy firmy nyní zdaňují zisk firem 

v průměru 24%, před lety to bylo cca 38%. Obtíţnou otázku si klade EU v harmonizaci 

důchodových daní a daní přímých díky odlišným konstrukcím těchto daní. U přímých daní, 

především v případě daně korporátní, jsou úpravy důleţité pro případné investiční rozhodování, 

respektive pro zajištění regulérních podmínek soutěţe, přesto politika přímých daní i nadále 

zůstává v rukou samostatných států, které si snaţí udrţet konkurenční podmínky a přilákat tak 

příliv mobilního kapitálu. Přímé daně také nijak přímo neovlivňují fungování jednotného 

vnitřního trhu.  

Další součástí procesu harmonizace Evropské unie jsou selektivní daně ze spotřeby, jeţ 

se zpravidla řídí nařízením Rady Evropské unie a jejími směrnicemi. Proces probíhá především 

v sbliţování jednotlivých sazeb. Zvláštní pozornost je také věnována novému zavádění 

ekologických daní, kterým je celosvětové přikládána stále větší váha díky prohlubujícím se 

globálním problémům. 
14

 

 

1.3.2 Harmonizace a konkurenceschopnost 

Celkový proces harmonizace se potýká s otázkou konkurenceschopnosti. Jiţ od počátku 

zavádění harmonizačních procesů se nacházely poměrně skeptické názory, zda nebude 

prospěšnější zachovat autonomní konkurenceschopnost jednotlivých států v daňové oblasti. 

Vezmeme-li v úvahu, ţe by se daňové systémy v integrovaných zemích plně sjednotily, 

respektive ţe by daňové sazby byly na stejné úrovni, vyloučila by se tak moţnost zemí si 

konkurovat a přesouvat kapitál mezi zeměmi. Na druhou stranu efektivnější mobilita kapitálu 

vede k jeho podpoře prostřednictvím zvýhodňování podmínek pro jeho umístění, v důsledku se 

však  zvyšuje daňové zatíţení méně mobilních prvků, jako je práce. V procesu harmonizace 

dochází také ke sniţování daňových úniků. Dále také nastává problém, ţe v případě plně 

harmonizovaného systému by kaţdá země příjmy z daní vyuţívala na jiné účely. Země, které by 

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

investice neţ země, jeţ by příjmy z daňových výnosů vloţily do sociální politiky. Proto je nutno 

poukázat, ţe na přesun kapitálu působí i jiné aspekty, neţ je výše daňové sazby. 

                                                 

14
 NERUDOVÁ, D. (2008). 
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Harmonizace vede v určitém směru k plnému odstranění překáţek fungování volného 

trhu, ale konkurence vede ke sniţování daní, a tak k příznivé stimulaci ekonomiky. V procesu 

harmonizace díky odbourání konkurenčních tlaků vlády raději stanovují vyšší daňové sazby. 

Dále můţe harmonizace narušit fiskální autonomii státu a moţnosti regulace výkyvů 

hospodářských cyklů. V případě států, které aplikují vyšší daňové sazby (severské státy), by 

mohlo dojít k výraznému poklesu příjmů státního rozpočtu.  

Rovněţ lze shledávat jistou přirozenou spojitost mezi harmonizací daňových systémů a 

daňovou konkurencí napříč státy, která sama o sobě můţe vést ke spontánnímu harmonizačnímu 

procesu. Takový proces můţe nastat, kdyţ v jedné zemi sníţí daňové sazby, např. u daně 

z příjmů korporací, a díky odlivu daňových příjmů v důsledku přesouvání podnikání do země 

s niţšími sazbami i druhá země sníţí sazby tak, aby se přiblíţila konkurenci. Dojde tak 

k spontánnímu harmonizačnímu procesu.  

Je tedy otázkou, zda pokračovat v harmonizaci či ponechat svévolnou daňovou 

konkurenci mezi státy. Názory na tuto otázku se různí, zastánci harmonizace apelují na její 

potřeby pro dobré fungování jednotného vnitřního trhu a potřeby procesu integrace, kdeţto 

odpůrci jsou pro zachování daňové konkurence, kterou povaţují za prospěšnou a produkující 

nejefektivnější alokaci zdrojů ve veřejném sektoru. Srovnání přínosu a moţných potenciálních 

nebezpečí znázorňuje Tabulka 1.1.  

Tabulka 1.1. Daňová konkurence vs. Harmonizace  

  PŘÍNOSY NEBEZPEČÍ 

KONKURENCE 

 

 

 Úspory ve veřejných 
financích 

 Ohrožení veřejných projektů a 
programů 

 Ekonomický stimul  Růst veřejných dluhů 

  Dopad daní na práci 

    Spolupráce proti daňovým únikům je 
stejně nutná 

HARMONIZACE 

 

 

 Omezení daňových úniků  Nenutí vlády šetřit 

 Usnadňuje volný pohyb   Zavádí "policejní stát" (požadavek 
informovanosti) 

  Vliv lobby 

Zdroj: KUBÁTOVÁ, K. (2004. s. 88.) 

 

1.3.3 Daňová koordinace  

S daňovou harmonizací úzce souvisí i koordinace, jeţ je prvním stupněm sbliţování a 

sjednocování daňových systémů na mezinárodní úrovni. Koordinací chápeme vzájemné 

slaďování daňových soustav, vytváření bilaterálních či multilaterálních prvků zdanění s cílem 

omezit arbitráţní obchody nebo také jako přípravnou fázi na vlastní daňovou harmonizaci. 

Slouţí téţ pro vzájemnou výměnu dat daňových rezidentů jednotlivých zemí. Pro koordinaci 
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jsou posléze vydávána doporučení k novelizaci daňových zákonů. Rozdílem mezi koordinací a 

harmonizací je, ţe koordinace skýtá mnohem rozsáhlejší oblasti v přizpůsobování, respektive 

jakékoliv sblíţení daňového systému dvou států. Koordinace neprobíhá jen v rámci Evropské 

unie, ale rovněţ v rámci jiných mezinárodních organizací (OECD, MMF). Daňovou koordinaci 

lze dělit na dva typy: 

 Koordinaci smluvní - která funguje na základě uzavírání bilaterálních či multilaterálních 

smluv (např. smlouvy o zamezení dvojího zdanění), na jejichţ základě se státy zavazují 

k danému chování. 

 Koordinace spontánní - tento proces je podobný jako spontánní harmonizace a taktéţ je 

výsledkem daňové konkurence, jde tudíţ o jednostranný akt úpravy daňových sazeb.
15

 

 

1.4 Teoretické vymezení jednotlivých daní  

V následující subkapitole budou blíţe charakterizovány jednotlivé daně, které jsou 

členěny podle vazby na předmět. 

 

1.4.1 Důchodové daně 

Tomuto typu daní bývá ve společnosti přikládána největší váha. Řadí se mezi daně přímé 

a dotýkají se tedy přímo důchodu společnosti, proto jejich popularita nemá velký ohlas. 

Význačná váha je jim ukládaná také díky tomu, ţe patří mezi nejvýnosnější sloţky příjmů 

veřejných rozpočtů. Jedná se o daně, které doléhají jak na fyzické osoby, tak i na korporace. 

Zvykem pro teorii i praxi je tedy uţití dvou typu těchto daní, konkrétně daní, které zdaňují 

osobní důchod jednotlivců ve společnosti, a daně, jeţ zdaňují korporace (resp. zisk firem). 

Osobní důchodové daně – tato daň patří k nejčastěji uţívaným daním ve světě a 

poplatníkem je zde fyzická osoba, jsou povaţovány za ekonomicky nejefektivnější s největší 

mírou spravedlivosti a komplexnosti. Z fiskálního hlediska patří mezi jedny z nejdůleţitějších 

příjmů státního rozpočtů vyspělých zemí. Zdanitelný důchod je dosaţený důchod jedince 

vyjádřený v peněţní i nepeněţní formě a jde o univerzální syntetickou daň.  

Daň z příjmů korporací – tato poměrně historicky mladá daň nemá takový fiskální 

význam jako důchodové daně osobní a názory na její existenci se různí. Skeptici tohoto zdanění 

především poukazují na duplicitní zdanění zisků (integralistický přístup). Zastánci naopak 

vnímají tuto daň za adekvátní ve smyslu samotné existence korporací jako právních jednotek a 

jejich vyuţívání veřejných sluţeb (absolutistický přístup). Tyto daně mohou způsobovat distorzi 
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cen, zvýšení daňového břemene povede k zvýšení cen, nebo se promítne na mzdách 

zaměstnanců, coţ můţe sníţit motivaci a ochotu práce zaměstnanců. 

1.4.2 Majetkové daně 

Jak uţ z názvu vyplývá, jedná se o daně, kterým podléhá majetek, a to jak movitý, tak i 

nemovitý, jeţ je předmětem daně. Majetkové daně jsou povaţovány za daně doplňkové ve 

smyslu doplnění důchodů obyvatelstva. V tomto aspektu bývají mnohdy shledávány za 

neefektivní, díky právě duplicitnímu zdanění (naspořený důchod pouţití na pořízení majetku byl 

jiţ zdaněn). Pozitivní sloţkou je jejich nedistorzní účinek na práci. Příjmy z majetkových daní 

představují stálý fiskální zdroj, a to bez ohledu na výkyvy v ekonomice. Základy a sazby daně 

jsou odlišné u jednotlivých druhů. Můţou být hrazeny pravidelně, kaţdoročně, vţdy k určitému 

datu (daň z nemovitosti či daň z čistého výnosu) nebo jednorázově v případě výskytu určitého 

stavu (daň dědickou a darovací). Zpravidla se majetkové dělí dle určitých typů:  

 daň z nemovitostí 

 daň z čistého bohatství 

 daň z kapitálových transferů, transakcí, a výnosů 

 

1.4.3 Spotřební daně 

Hodnota těchto daní je zahrnuta v ceně spotřebovaného statku, která je potom součástí 

jeho ceny. Jedná se tedy o daně nepřímé. Ve vztahu k důchodu spotřebitele jsou tyto daně 

neutrální, avšak do jisté míry způsobuji značnou distorzi cen. Jak bylo zmíněno v kapitole 1.3, 

v současné době jim je přikládána stále větší váha, především díky přesunu daňového břemene 

z důchodů právě na spotřebu.  

Jsou děleny na dvě základní skupiny: 

Daně všeobecné (z prodejů) - zde řadíme především daň z obratů a daň z přidané 

hodnoty. Postihují všechny výdaje spotřebitelů mimo určitých vyloučených komodit, jako jsou 

základní potraviny, léky, energie atd. Někdy jsou zdaňovány sníţenou sazbou daně. Jsou 

ukládány ad valorem, určují se podle ceny základu daně. Daň tvoří procentní část z ceny. Dále 

ekonomové dělí tyto daně dle následujícího Grafu 1.1. 
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Graf 1.1 Typy spotřební daní 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. (2008). 

 

V případě jednorázových daní je daň, jejíţ základ tvoří hrubý obrat, uvalena jednou 

pouze na určitou fázi zpracování. Jak uţ z názvu vyplývá, daň výrobková se bude uplatňovat při 

přechodu od výrobce do velkoobchodu, daň z velkoobchodního obratu při přechodu zboţí 

z velkoobchodu do maloobchodu, a je-li uplatňována daň ve fázi při přechodu z maloobchodu ke 

konečnému spotřebiteli, hovoříme o dani z maloobchodního obratu. 

Daň ukládaná na kaţdém stupni zpracování je daní vícefázovou. U duplicitních daní 

nelze uplatnit odpočet inputů od daňového základu. Duplicitami se poté chápe mnoţství 

zdaněných zpracovatelů aţ po konečného spotřebitele. Toto kaskádovité zpracování daně je 

povaţováno za velmi neefektivní z hlediska odlišného mnoţství zpracování různých výrobků, 

v důsledku tedy dochází k nevytváření rovných konkurenčních podmínek. Díky tomu vznikla 

patřičná modifikace tohoto způsobu zdanění, a to daň z přidané hodnoty (DPH), která jiţ zdaňuje 

pouze patřičnou přidanou hodnotu, kterou si kaţdý zpracovatel přidává sám a posléze i sám 

odvede. 

Daně selektivní (akcízy) – Tyto daně, nazývané také jako akcízní, díky své nízké 

elasticitě a vysokým sazbám patří mezi významný zdroj veřejných příjmů. Selektivní daně 

postihují především neţádoucí spotřebu a jejich zavedením jde především o omezení spotřeby 

daných škodlivých komodit, zpravidla se jedná o tabákové výrobky, alkohol či minerální oleje. 

Výchovný charakter má zejména slouţit pro ochranu zdraví spotřebitele. Můţeme zde shledat 

určitý rozpor mezi zaváděním této daně z ochranného hlediska a významným zdrojem příjmů. 
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Stát se na jednu stranu snaţí omezit spotřebu škodlivých komodit a na stranu druhou příjem 

z akcízů tvoří nemalou část příjmu veřejného rozpočtu. 

1.4.4 Ekologické (energetické) daně 

Daně slouţící k ochraně ţivotního prostředí, lépe řečeno ekologické daně, jsou zaváděny 

v důsledku prohlubujících se globálních ekologických problémů. Prostřednictvím těchto 

poměrně mladých daní se vlády jednotlivých států snaţí zmírnit negativní důsledky externalit 

(ubývání ozonové vrstvy, kyselé deště, globální oteplování). Diskuze o příčinách se zostřují a 

jejich řešení probíhají na celosvětové úrovni. Je tedy potřeba ekologické daně koordinovat, 

znečišťování má totiţ celoplošné účinky a lokální zásahy velmi nepomůţou.  

Nejefektivnější by byla skutečnost, kdy by veškeré náklady na odstranění negativních 

důsledků byly v této dani zahrnuty, avšak vyčíslit finanční výši důsledků negativních externalit 

by bylo velmi náročné. Daně na ochranu ţivotního prostředí můţou být součástí spotřební daně, 

například daň z minerálních paliv, a jsou označovány jako daně s ekologickými dopady. Sice 

zvyšují cenu komodit, ale jejich důvod zavedení je čistě fiskální. Daně, které primárně vznikají 

za účelem ochrany ţivotního prostředí, jsou nazývány jako nepřímé ekologické daně. Úměrně 

zvyšují ceny komodit, jejichţ výroba nebo ony samé vedou k znečišťování. Někteří teoretikové 

jsou pro zavádění daní, jeţ by postihovaly škodlivou výrobu, a zároveň pro zavádění dotací či 

různých úlev pro výrobce, kteří by se chovali ekologicky. Došlo-li by k nadměrnému 

ekologickému chování subjektů, mohlo by dojít k ohroţení veřejných rozpočtů v důsledku 

poskytování dotací. Musí se tedy při takové aplikaci myslet na patřičnou neutralitu. Účelové 

ekologické daně přicházejí s úvahou dvojích dividend, kdy by daně na jednu stranu sniţovaly 

škodlivé aktivity, a na druhou stranu zároveň přinášely výnos pouze pro zlepšení ţivotního 

prostředí.
16
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 ŠIROKÝ, J. (2009). 
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2 Daňový systém České republiky 

Soustava daní v České republice je ve svých hlavních rysech velmi podobná daňovým 

systémům většiny vyspělých zemí Evropy, avšak je zde moţno nalézt určité odlišnosti. 

Následující kapitola se proto bude zabývat jednotlivými konstrukčními prvky daní daňové 

soustavy České republiky. Pro přehledné řazení subkapitol bude vyuţita základní klasifikace 

daní podle vazby na předmět, respektive na důchod, majetek a spotřebu. U jednotlivých daní 

bude také vymezen jejich fiskální význam ve sledovaném období od roku 2004 aţ 2009. 

Počáteční období je záměrně zvoleno od roku 2004, tedy roku vstupu ČR a SR do EU, pro 

případné vyhodnocení procesu harmonizace v rámci srovnávaných států u daní spotřebních. Dále 

také bude vymezen dopad na jednotlivé subjekty daně a efektivita zdanění pro následnou 

komparaci, zvláště u daní důchodových.  

 

2.1 Důchodové daně – daně z příjmů  

V roce 2008 vešly v platnost podstatné změny v daňových zákonech České republiky, ty 

se právě dotkly především daní z příjmů. Pro výpočet daně z příjmů fyzických osob byla zrušena 

progresivní daňová pásma a byl restrukturalizován systém odpisů a daňově uznatelných nákladu. 

Současná právní úprava se řídí podle zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. V české daňové soustavě rozlišujeme dva typy zdanění příjmů, a to daň 

z příjmů fyzických osob (DPFO) a daň z příjmů právnických osob (DPPO).  

 

2.1.1 Daň z příjmů fyzických osob  

Zdanění osobního důchodu obyvatel je v široké veřejnosti velmi diskutovaným tématem. 

Dopad tohoto zdanění obyvatelé vnímají více neţ u jiných daní, především díky přímému 

zdanění jejich osobního důchodu. Právní aspekty této daně jsou definovány v § 2 – 16 zákona
17

, 

ve kterém je vymezeno postavení DPFO pomocí charakteristiky jednotlivých konstrukčních 

prvků.   

 

2.1.1.1 Konstrukční prvky daně  

Poplatníci DPFO, jak uţ z názvu vyplývá, jsou fyzické osoby (FO). Právní úprava zde 

rozlišuje osoby s trvalým bydlištěm na území ČR či osoby, jeţ se obvykle na území ČR zdrţují 
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déle neţ 183 dnů v daném kalendářním roce. Tyto subjekty podléhají neomezené daňové 

povinnosti, respektive zdaňují příjmy plynoucí z veškeré činnosti, uskutečněné na území ČR i 

v zahraničí. Poplatníci s omezenou daňovou povinností jsou nerezidenti, tedy osoby, jeţ na 

území ČR nemají trvalé bydliště a ani se zde obvykle nezdrţují (pobyt kratší neţ 183 dnů 

v daném kalendářním roce) nebo osoby zdrţující se pouze za účelem studia či léčení. Jejich 

daňová povinnost podléhá pouze příjmům plynoucích z činnosti uskutečněné na území ČR. 
18

 

Jak uţ z výše uvedeného vyplývá, předmětem daně jsou zdanitelné peněţní i nepeněţní 

příjmy, které zákon přesně specifikuje, lépe řečeno ty příjmy, které dani podléhají a nejsou od 

daně osvobozeny či ze zákona vyňaty (viz § 4 zákona). Obecně právní úprava tyto příjmy třídí 

do pěti skupin:  

 „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), 

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

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

 příjmy z pronájmu (§ 9), 

 ostatní příjmy (§ 10)“.
19

 

 

Od výše uvedených skupin zdanitelných příjmů se také odvíjí základ DPFO, pro 

jednotlivé kategorie jsou rozdílně stanoveny podmínky pro uplatňování výdajů vynaloţených na 

dosaţení daných příjmů. Z nejobecnější formy vzato tvoří základ daně částka, o kterou příjmy 

přesahují výdaje vynaloţené na dosaţení těchto příjmů.  

Od roku 2008 začíná speciální úprava základu daně příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních poţitků. Od příjmu jiţ nelze odečíst pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, avšak základ daně je 

rozšířen o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Tato nová metoda pro výpočet 

je označována jako tzv. superhrubá mzda. 

Výsledný základ daně lze sníţit o odečitatelné poloţky a poloţky nezdanitelné, jeţ jsou 

blíţe specifikovány v § 15 a § 34 zákona. Zásadním sociálním prvkem DPFO jsou však slevy na 

dani, které určitým způsobem zvýhodňují dané společenské skupiny, nacházející se v určité 

situaci. Přehled slev, jeţ uplatňuje česká daňová soustava, znázorňuje Tabulka 2.1. Je nutné také 

podotknout, ţe sleva na dani sniţuje výši daně přímo a nikoli zprostředkovaně, jako v případě 

odečitatelných poloţek či poloţek nezdanitelných.  

                                                 

18
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

19
 § 3 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka 2.1 Přehled slev na DPFO v daňové soustavě ČR 

Druh slevy Výše slevy (Kč) 

Základní poplatník 24 840 

Poplatník - starobní důchodce  24 840 

Částečný ivalid. důchodce   2 520 

Plně invalid. důchodce   5 040 

Držitel průkazky ZTP/P 16 140 

Student    4 020 

Vyživované dítě  11 604 

Vyživované dítě ZTP/P 21 360 

Manžel(ka), jehož (jejíž) příjem je nižší než 68 000 Kč/rok 24 840 

Manžel(ka) ZTP/P 49 680 

Zdroj: MACHÁČEK, I. (2010.). 

 

Sazba daně je lineární ve výši 15 %. Veškeré atributy DPFO, jeţ byly výše zmíněny, lze 

vyuţít pro výsledný výpočet výše daňové povinnosti za kalendářní rok, souhrnně uvedený 

v Příloze I. 

2.1.1.2 Fiskální význam daně  

Významnou části pro výchozí komparaci je úloha daní z pohledu příjmů státního 

rozpočtou. Následující Tabulka 2.2 přehledně znázorňuje příjmy DPFO do státního rozpočtu 

(STR) v letech 2004 – 2009. Jednotlivé příjmy jsou vyjádřeny v nominálních hodnotách a pro 

relevantnější hodnocení i v hodnotách očištěných o inflaci
20

, kdy rok 2004 je stanoven jako 

výchozí.  

                                                 

20
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněným Českým 

statistickým úřadem dostupný z www.czso.cz. 
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Tabulka 2.2 Příjmy a sazby DPFO do STR pro ČR 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso  DPFO do STR (v mil. Kč) 95209 94773 91591 102137 94957 85651 

% změna oproti předcházejícímu roku  X -0,5 -3,4 11,5 -7,0 -9,8 

Podíl na daňovém příjmu STR (v %) 22,40 20,5 19,5 19,2 17,4 17,6 

Inkaso DPFO v cenách r. 2004 (v mil. Kč) 95209 92972 87560 94783 82138 73232 

% změna oproti předcházejícímu roku  X -2,3 -5,8 8,3 -13,3 -10,8 

Sazba daně (v %) 32 32 32 32 15 15 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty. 

 

Z výše uvedeného je patrné, ţe podíl příjmů  DPFO do státního rozpočtu vykazuje 

postupnou klesající tendenci, výjimkou je rok 2007. Tato skutečnost se dá připsat vrcholícímu 

ekonomickému růstu a klesající míře nezaměstnanosti
21

 v tomto období. Následující pokles 

příjmů je zapříčiněn zčásti poklesem a sjednocením sazby DPFO pro všechny příjmové skupiny, 

ale téţ světovou ekonomickou krizí, která způsobila celkové zpomalení a pokles české 

ekonomiky, coţ se samozřejmě projevilo v příjmové stránce samostatných subjektů daně a 

následně také v příjmové sloţce STR. Klesající trend vykazuje rovněţ podíl DPFO na celkových 

daňových příjmech STR, avšak z celkového objemu tvoří nemalou část pohybující se kolem 

20%.  

Vzájemnou interakci vývoje jednotlivých příjmů a nejvyšší mezních sazeb DPFO 

popisuje následující Graf 2.1, kde byla vyuţita data očištěná o inflaci. Koeficient determinace 

R
2
=0,795 ukazuje na silnou závislost mezi sazbou a příjmem daně do STR

22
. Vyšší sazby zde 

vykazují tendenci vyšších příjmů, avšak muselo by se abstrahovat od dalších vlivů, které na 

příjmy působí, aby tento vztah byl zcela přesný. Tuto interakci zachycuje ve své studii A. 

Laffer
23

, kde poukazuje na tendenci zvyšujících se příjmů s vyšší sazbou daně, avšak jen do 

určitého bodu, po kterém výnos daně klesá. Stanovit tedy optimální daňovou sazbu pro 

maximalizaci příjmů je velmi obtíţné. Z komplexního pohledu je vhodnější sledovat vývoj 

příjmů v závislosti na vývoji daňové kvóty ve smyslu postupné tendence přesouvání daňového 

zatíţení z daní přímých na nepřímé, a optimalizovat tak celkový daňový mix, a ne jen jeho části.  

 

 

                                                 

21
 Tempo růstu HDP v stálých cenách 6,5 %, pokles míry nezaměstnanosti o 1,8 p.b. 

22 Resp. znázorňuje, jakou část variability je moţné vysvětlit daným modelem (koeficient nabývá hodnot <0,1>). 
23

 Arthur Betz Laffer (1940 – dosud) americký ekonom, prosazoval ekonomii strany nabídky za vlády  

R. Ragana, nyní profesor ekonomie na Mercer University of Georgia.  
 



 29 

Graf 2.1 Vztah mezi příjmem STR a sazbou daně DPFO v ČR 

 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

 

Kromě příjmů do STR je nutné zohlednit celkový vývoj příjmů DPFO do veřejných 

rozpočtů (VR), respektive jejich celkový podíl jako procento na HDP, jeţ znázorňuje následující 

Tabulka 2.3. I zde je patrný postupný, klesající význam této daně ve sledovaném období.  

Rozpočtové určení DPFO a ostatních daní dle platného stavu je uvedeno v Příloze II. Také podíl 

daně na celkových příjmech do veřejných rozpočtů vykazuje postupnou klesající tendenci. 

Tabulka 2.3 Vývoj příjmů DPFO do VR a jejich podíl na HDP v ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso DPFO do VR (v mil. Kč) 133329 142431 136783 151462 143315 127547 

Příjmy jako % HDP  4,8 4,6 4,2 4,3 4,0 3,5 

Podíl na příjmech daňových (v %) 23,3 22,8 21,4 21,2 19,3 19,3 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

2.1.1.3 Daňová incidence dle modelových poplatníků  

U obou porovnávaných zemí tvoří více neţ z 80 % výnosu této daně především daň 

z příjmů ze závislé činnosti. Pro následnou komparaci bude tedy zohledněn právě dopad této 

sloţky daně na příjmy ve společnosti. Relevantní srovnávací studie je dosti komplikovaná 

především díky obsáhlému výskytu moţných slev na dani či transferů, avšak tyto prvky tvoří 

nedílnou součást kaţdého daňového systému, proto od nich nelze abstrahovat.  

Modelové situace jsou ilustrovány pomocí metodiky, jeţ vyuţívá ke komparaci OECD
24

. 

Jednotlivé typy domácností jsou rozděleni do osmi kategorií (A-H) viz Tabulka 2.4 a jsou 

charakterizovány dle rodinného stavu, počtu dětí a odlišných příjmů. 

                                                 

24
 OECD BRYS, B. (2010). 
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Tabulka 2.4 Modelové domácnosti dle metodiky OECD 

Typ domácnosti  Rodinný stav Počet 
děti 

Příjem 1. osoby 
v domácnosti (v % 
průměrné mzdy) 

Příjem 2. osoby 
v domácnosti (v % 
průměrné mzdy) 

A Osamělý poplatník 0 67   - 

B Osamělý poplatník 0 100   - 

C Osamělý poplatník 0 167   - 

D Osamělý poplatník 2 67   - 

E Pár 2 100 0 

F Pár 2 100 33 

G Pár 2 100 67 

H Pár 0 100 33 
Zdroj: OECD Taxing Wages 2008-2009. Special Feature: Non-tax Compulsory Payments as an Additional Burden 

on Labour income, vlastní úprava. 

  

Jednotlivé příjmy jsou vypočítány z průměrné hrubé měsíční mzdy dle posledního 

aktuálního stavu pro třetí čtvrtletí roku 2010. V tomto období průměrná mzda činila 23 665 Kč, 

coţ odpovídá roční výši 283 980 Kč. Příjem první osoby je zde chápan jako příjem hlavní a 

příjem druhé osoby je brán pouze jako doplňkový. Pro zjednodušení modelové situace je 

kalkulováno pouze se slevou na poplatníka, na manţelku a na dítě.  

Daňová incidence je ilustrována na základě tří ukazatelů, jeţ zohledňují nejen čistě 

daňové zatíţení, ale také odvody na sociálním a zdravotním pojištění hrazené zaměstnancem a 

zaměstnavatelem
25

: 

 

 

 

 První ukazatel zobrazuje pouze podíl daně na celkovém hrubém výnosu, ostatní ukazatele 

jiţ zohledňují i zatíţení práce včetně pojistných odvodů. Významný je především třetí ukazatel, 

tzv. daňový klín (viz kapitola 1.2.3), který vyjadřuje procento celkových nákladů práce, které 

odvede zaměstnavatel do veřejných rozpočtů. Následující Tabulka 2. 5 informuje o hodnotách 

pro jednotlivé typy domácností získané pomocí výše zmíněných ukazatelů.   

 

                                                 

25
 Zaměstnavatel se podílí na pojistném ve výší 34 % a zaměstnanec ve výši 11 %. 
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Tabulka 2. 5 Hodnoty daňového zatížení jednotlivých typů domácností pro ČR 

   Typ domácnosti podle počtu členů a podle hrubé 
mzdy stanovené procentem z průměrné mzdy 

Ukazatel   A B C D E F G H 

I. Daň/HM (%) 7,0 11,4 14,9 -5,1 -5,6 2,4 4,7 8,5 

II. (daň+poj.  zamn.)/HM (%) 18,0 22,4 25,9 5,9 5,4 13,4 15,7 19,5 

III. Daňový klín (%) 38,8 42,0 44,7 29,7 29,4 35,4 37,1 39,9 

Zdroj: vlastní výpočty viz Příloha III. 

 

Z uvedené analýzy dopadu daně ze závislé činnosti na jednotlivé příjmové skupiny je 

patrné, ţe nejniţší daňové zatíţení příjmů v rámci všech ukazatelů se vyskytuje u skupiny E, 

tedy páru se dvěma dětmi, kdy příjem ve výši 100 % průměrné mzdy vykazuje pouze jeden člen 

domácnosti. Naopak v případě bezdětného samostatného poplatníka, jehoţ mzda činí 167 % 

průměrné mzdy, je vykazováno zatíţení příjmů nejvyšší, opět shodně u všech ukazatelů. 

Markantní rozdíl mezi těmito výstupy vypovídá o nadměrné štědrosti českého daňového systému 

v rámci zvýhodňování rodin s dětmi.      

 

2.1.2 Daň z příjmů právnických osob (DPPO) 

DPPO je další univerzální příjmovou daní, jeţ je vyuţívána v daňovém systému ČR. 

Prostřednictvím tohoto zdanění se stát snaţí příznivě regulovat chování právnických subjektů na 

území ČR.  

2.1.2.1 Konstrukční prvky daně  

Poplatníky této daně jsou veškeré právnické osoby (PO), respektive subjekty, které 

neřadíme mezi fyzické osoby. Následně je rozlišujeme: 

 právnické osoby, jeţ mají sídlo na území ČR neboli daňoví rezidenti. Mají neomezenou 

daňovou povinnost, tj. dani podléhají příjmy vzniklé v ČR i příjmy plynoucí ze zahraničí 

 daňoví nerezidenti, kteří jsou subjekty se sídlem firmy mimo území ČR, avšak příjmy 

vzniklé na území ČR jsou podrobeny dani, vyplývá jim tedy omezená daňová povinnost 

 poplatníky DPPO jsou také organizační sloţky státu, ty podléhají speciálnímu právnímu 

předpisu mimo ústřední banky České republiky 
26

 

 

                                                 

26
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poplatníci DPPO se mohou také separovat na podnikatelské subjekty a ne-podnikatelské 

subjekty, jeţ podléhají DPPO v omezeném rozsahu. Následovně bude brána v potaz především 

DPPO jako daň, jejímţ poplatníkem je především podnikatelský subjekt rezident.  

Předmětem DPPO, jak stanovuje zákon, „jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z 

nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.“
27

 

Základem daně je částka, o kterou výnosy, respektive příjmy přesahují náklady, 

respektive výdaje, vynaloţené pro dosaţení příjmů za zdaňovací období
28

. Při stanovování 

základu daně se vychází z hospodářského výsledku před zdaněním, jeţ se upravuje (sniţuje či 

navyšuje) o příjmy, které jsou od daně osvobozeny (§ 19), či jsou ze zákona zcela vyňaty (§ 17 – 

18), dále se sniţují také o příjmy nezahrnované do základu daně (obvykle tvoří samostatný 

základ daně) a v neposlední řadě se upravuje o účetní náklady, rezervy a opravné poloţky, které 

se nepovaţují za daňové. Při zjišťování základu daně musí být vţdy respektována časová a věcná 

souvislost jednotlivých příjmů a výdajů.
29

 

Stejně jako u předchozí důchodové daně i u DPPO lze získaný základ daně upravit o 

odčitatelné poloţky podle § 34 zákona. Jedná se nejčastěji o daňovou ztrátu z předchozích 

období, výdaje na vědu a výzkum, kde lze odečíst aţ 100 % realizovaných výdajů, či dary na 

veřejně prospěšné účely. Právnické osoby mohou také uplatnit patřičné slevy na dani a to buď: 

 v absolutní výši 18.000,-Kč na zaměstnance se zdravotním postiţením, 

 v absolutní výši 60.000,-Kč na zaměstnance s těţkým zdravotním postiţením,  

 v relativní výši o polovinu, pokud právnická osoba zaměstnává více neţ 50 % osob se 

zdravotním postiţením. Celkový počet zaměstnanců je však limitován (min. 25 

zaměstnanců celkem).
30

 

 

Pro rok 2010 činí sazba DPPO 19 %, jedná se tedy o sazbu lineární. Výjimku však tvoří 

investiční, penzijní a podílové fondy, které uplatňují niţší sazbu ve výši 5% a dle § 20b se 

samostatné základy daně uplatňují 15 % sazbu. 
31

 

Pro přehlednost a lepší pochopení celkového výpočtu DPPO jsou veškeré náleţitosti 

shrnuty v Příloze I. 

                                                 

27
 § 18 odst. 1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

28
 Zpravidla kalendářní rok či hospodářský rok nebo účetní období.   

29
 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L (2010). 

30 AMBROŢ, I. (2010). 
31

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.1.2.2 Fiskální význam daně  

Z pohledu příjmů státního rozpočtu je DPPO další významnou sloţkou, přinášející 

stabilní příjem, pohybující se kolem 20 %. Ve sledovaném období dle Tabulky 2.5 jsou patrné 

patřičné skokové výkyvy mezi jednotlivými roky, a to jak v absolutním vyjádření, tak i 

v relativním vyjádření dle cen roku 2004.  

Tabulka 2.5 Příjmy a sazby DPPO do STR pro ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso  DPPO do STR (v mil. Kč) 85499 100275 95470 114751 127174 83338 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 17,3 -4,8 20,2 10,8 -34,5 

Podíl na daňovém příjmu STR (v %) 20,1 21,8 20,4 21,5 23,3 17,2 

Inflace v % X 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Inkaso DPPO v cenách r. 2004 (v mil. Kč) 85499 98369 91269 106488 110005 71253 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 15,1 -7,2 16,7 3,3 -35,2 

Sazba daně (v %) 28 26 24 24 21 20 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

 

Příčina rapidního poklesu příjmů v roce 2009 (pokles aţ o 35 % oproti předcházejícímu 

období) je logicky odůvodnitelná v důsledku ekonomické krize, jeţ propukla během roku 2008. 

V letech 2004 – 2007, i přes stabilní ekonomický růst, je vývoj příjmů taktéţ kolísavý, avšak 

procentní podíl na celkových příjmech do státního rozpočtu se dá označit za poměrně stabilní. 

Relativní změny tedy vykazují stálé tendence ve sledovaném období, které nejsou ovlivněni ani 

změnami daňových sazeb.  

Vztah mezi příjmy a jednotlivými sazbami je patrný z následné lineární regresní analýzy, 

kterou znázorňuje Graf 2.2, při které byla opět pouţita data očištěná o inflační vlivy. Koeficient 

determinace zde dosahuje poměrně nízké hodnoty R
2
=0,0293, z čehoţ vyplývá poměrně 

nepatrná závislost mezi daňovými příjmy a příslušnými sazbami DPPO. Coţ však neznamená, ţe 

by sazby DPPO ztratily svůj význam, jako jednoho z nástrojů fiskální politiky pro zajištění 

příjmů státního rozpočtu. Musíme brát v úvahu, ţe nejen sazba daně ovlivňuje celkové 

podnikatelské prostředí, respektive příjmy plynoucí z činností, podléhající této dani. Vliv na 

vývoj příjmů mají veškeré aspekty, které tvoří konstrukční prvky daně, a následný lineární 

regresní model je tedy pouze jakési zjednodušení skutečného stavu.  
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Graf 2.2. Vztah mezi příjmem STR a sazbou daně DPPO v ČR 

Zdroj: 

Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

 

Shodné kolísavé tendence vykazují i celkové příjmy do veřejných rozpočtů viz Tabulka 

2.6. Tento trend se odráţí také v proměnlivosti podílu příjmů DPPO jako procentní části na 

nominálním HDP. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2005 a 2007, kdy česká ekonomika 

zaznamenala nejvyšší růst HDP v posledním desetiletí. Detailní rozdělení rozpočtového určení 

příjmů z DPPO je obsahem Přílohy II., jak jiţ bylo v předchozí subkapitole zmíněno. Podíl 

příjmů DPPO na celkových příjmech do veřejných rozpočtů se stabilně pohybuje kolem 11 %, 

s výjimkou roku 2009. 

Tabulka 2.6 Vývoj příjmů DPPO do VR a jejich podíl na HDP v ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso DPPO do VR (v mil. Kč) 119809 144829 141773 166418 187621 127144 

Příjmy jako % HDP  4,7 4,5 4,8 5,0 4,4 3,5 

Podíl na příjmech daňových (v %) 20,9 23,1 22,2 23,2 25,3 19,3 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

2.1.2.3 Efektivní daňové sazby  

Zabývat se zdaňováním rozličné výše příjmů jako u předchozí příjmové daně by mělo 

poměrně malou vypovídající schopnost v důsledku obsáhlých moţností úpravy daňových 

základů. Do budoucna se Evropská unie snaţí sjednotit úpravy pro výpočet základů daně 

prostřednictvím systému společného konsolidovaného základu daně (CCCTB). 

Pohlíţet u následné komparace pouze jen na statutární výši daňových sazeb či na 

mnoţství charakter jednotlivých aspektů, jeţ upravují základ daně, by bylo poměrně 
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nedostačující. Proto nyní bude přistoupeno k vymezení sazeb, jeţ jsou relevantní pro 

mezinárodní srovnávaní a ve svém důsledku slouţí při rozhodování společnosti o umístění a 

realizaci svých podnikatelských aktivit. Právě efektivní korporátní daňové sazby (viz kapitola 

1.2.3) tyto podmínky splňují. Konkrétně se zaměříme na metodu zpětného makropohledu, 

respektive implicitní daňovou sazbu z kapitálu (ITR_CA) a metodu dopředného mikropohledu, 

tedy na sazby EATR a EMTR.
32

  

Vývoj implicitní daňových sazeb z kapitálu ve sledovaném období 2004 – 2008
33

 

znázorňuje Graf 2.3 Průměrné efektivní zdanění kapitálů od počátku sledovaného období 

pokleslo pouze o 2,6 p. b., v porovnání s poklesem absolutní výše sazby DPPO o 9 p.b. je tato 

změna nepatrná, coţ však svědčí o lepší vypovídající schopnosti tohoto ukazatele. Dá se tedy 

konstatovat, ţe ITR_CA objektivněji posuzují zdanění korporací, sníţení samotné statutární 

sazby nemusí nutně znamenat sníţení celkového daňového zatíţení, je-li doprovázeno například 

zvýšením základu daně.  

Graf 2.3 Implicitní daňové sazby z kapitálu pro ČR (v %)  

Zdroj: Databáze Eurostatu, vlastní úprava. 

 

Mezní efektivní daňová sazba (EMTR) a průměrná efektivní daňová sazba (EATR) se 

uplatňují spíše při pohledu na budoucí investiční projekty korporací. V komparativní analýze 

slouţí tedy pro rozhodování o umístění podnikatelských projektů, protoţe zohledňují nejen 

statutární daňové sazby, ale i míru návratnosti investic a reálnou úrokovou míru. Dle výzkumu 

                                                 

32
 Metoda zpětného mikropohledu se zabývá daty z konkrétních výkazů daných společností, budeme tedy od ní 

abstrahovat. 
33

  Pro následující období 2009 a 2010 nejsou data prozatím zveřejněny.  
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Evropské komise z roku 2008 dosahovaly hodnoty EMTR 13,6 % a EATR 21 %
34

. Touto 

analýzou se kaţdoročně zabývá i nezávislá analytická společnost BAKBASEL, která zveřejňuje 

tyto daňové indexy právě pro investory. Zabývá se především komparací EATR
35

 

v celosvětovém měřítku. Porovnává přes 80 zemí celého světa včetně zemí střední Evropy. Zde 

ČR dosáhla hodnoty EATR 17 %
36

 a umístila se tak na 13. místě mezi komparovanými zeměmi. 

Coţ je poměrně výhodná pozice pro umístění investic.  

2.2  Majetkové daně  

Postavení majetkových daní v daňovém systému ČR tvoří pouze doplňkovou část. Řadí 

se mezi daně přímé a z historického hlediska patří mezi jedny z nejstarších. Výnosnost z těchto 

daní je poměrně zanedbatelná, avšak stabilní díky pevně stanovenému základu daně, jeţ 

zpravidla nepodléhá konjunkturním výkyvům v ekonomice. Právě význam a existence těchto 

daní jsou vystaveny v současnosti velké kritice z pohledu dvojího zdanění, respektive faktu, ţe 

majetek, jenţ je předmětem daně, je pořízen za jiţ zdaněný příjem.  

 

2.2.1 Daň z nemovitostí 

V českém daňovém systému je upravována zákonem č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Právě tato daň patří mezi jedny z nejstarších. 

Nesporným přínosem této daně je fakt, ţe zdroj zdanění, na který se vztahuje, je nemovitý 

majetek, který neleze nijak přesunout a je obtíţně zatajitelný. Je zde tudíţ menší 

pravděpodobnost výskytu krácení daně. Jedná se o daň místní, jediným příjemcem výnosu této 

daně jsou obce, ve kterých se daná nemovitost nachází.  

Daň z nemovitosti je dále členěna na daň z pozemků a daň ze staveb. Oba prvky této 

daně mají shodné charakteristické rysy, avšak není pravidlem, ţe vlastník stavby je zároveň 

vlastníkem pozemku, na kterém daná stavba stojí, proto právní úprava uplatňuje toto členění.  

                                                 

34
 CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH: Final Report. [online]. c2008 [cit. 8. 12. 

2010]. Dostupné z < http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analys

is/economic_studies/effective_levels_report.pdf>. 
35

 EATR rozhodující pro umístění investic z geografického hlediska, EMTR optimální úroveň investic. 
36

 BAK TAXATION INDEX 2009. In Effektive Steuerbelastung von Unternehmen und auf den Einsatz hoch 

qualifizierter Arbeitskräfte [online]. Bern: 2010 [cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bakbasel.com/downloads/services/reports_studies/2010/20100202_bakbasel_taxation_index_2009_exe

csum_dt.pdf>. 
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Poplatníkem daně z nemovitosti je zpravidla vlastník nemovitosti, coţ můţe být FO či 

PO. Dále jimi jsou spoluvlastníci nemovitosti, jeţ hradí daň společně najednou nebo kaţdý 

zvlášť dle podílů a v neposlední řadě také nájemci či uţivatelé nemovitosti.
37

 

Předmětem daně z nemovitostí v případě pozemků jsou pozemky na území České 

republiky vedené v katastru nemovitostí
38

, kde kaţdý z pozemků má v katastrální evidenci své 

vlastní číslo, respektive vyměřenou parcelu. U staveb se jedná o stavby a budovy nacházející se 

na území ČR a to i ty, jeţ jsou určeny jen k dočasnému uţívání. Dále také byty a nebytové 

prostory. Vynětí a osvobození z předmětu daně je velmi široce rozsáhlé, ale obvykle se jedná o 

objekty s ochranářskými prvky, slouţící na obranu státu, neúčelové vodní plochy, prvky tvořící 

rozvodnou infrastrukturu a objekty s veřejně-prospěšným vyuţitím.  

U daně z pozemků je pro potřeby zjištění základu daně důleţitá její kategorizace. 

Rozlišujeme zde zemědělskou půdu a ostatní nezemědělské pozemky (stavební plochy, 

zastavěné plochy, nádvoří a ostatní pozemky), kde je základ daně vyjádřen ve fyzických 

jednotkách, tj. skutečná výměra pozemku v m
2
 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.  

Taktéţ u daně ze staveb se pro zjištění základu daně rozlišují jednotlivé stavby, 

respektive budovy, kde základem daně je zastavěná plocha neboli půdorys budovy v m
2
.    U 

bytů a nebytových prostor tvoří základ daně podlahová plocha, vyjádřena v m
2
, vynásobena 

koeficientem 1,2.
39

  

Sazby daně z pozemků i ze staveb jsou taktéţ diferencovány dle jednotlivých druhů 

nemovitostí, pro jejich přehledné určení a lepší pochopení výpočtu daně jsou následně shrnuty 

v Příloze IV.  

 

2.2.2 Daně převodové  

Postavení tohoto souboru daní (nazývané někdy jako „trojdaň“) je v současnosti poměrně 

nevýznamné. Důvodem je značná míra osvobození od této daně, jeţ se vyskytla v posledních 

letech. Fiskální přínos těchto daní je tedy zanedbatelný.  

Jedná se o daně přímé majetkové, jednotlivě o daň darovací, dědickou a daň z převodu 

nemovitosti. V české daňové soustavě jsou upravovány zákonem č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Jak uţ 

z názvu vyplývá, předmětem daně je určitý majetkový převod, případně bezúplatné nabytí 

                                                 

37
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

38
 § 2 odst. 1, zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

39
 Koeficient vyjadřuje podíl vlastníka na společných nebytových prostorech. 
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majetku, který je hrazen jednorázově. Následně bude tudíţ specifikována podrobnější 

charakteristika těchto daní. 

 

Daň dědická a darovací  

Poplatníkem daně je dědic, respektive kaţdá osoba, jeţ nabyla majetek
40

 v dědickém 

řízení, obdarovaný (nabyvatel), dárce zde vystupuje jako ručitel. Jedná-li se však o právní vztah 

plynoucí do zahraničí, respektive předmět majetku plyne mimo tuzemsko, je poplatníkem daně 

dárce. 

Právní úprava zde rozlišuje tři kategorie poplatníků, dle příbuzenských vztahů: 

 I. skupina – příbuzní v řadě přímé a manţelé, 

 II. skupina – příbuzní v řadě pobočné (určuje §17 občanského zákoníku) a manţelé dětí a 

rodičů, děti manţela či osoby ţijící ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho 

roku, 

 III. skupina – ostatní fyzické a právnické osoby.
41

 

 

První a druhá skupina poplatníků je od daně osvobozena v plné její výši. Třetí skupina 

poplatníků podléhá částečnému osvobození, a to do výše 20.000 Kč,- samostatně na věci movité 

a na peněţní prostředky či vklady. Předmětem daně dědické je tedy movitý i nemovitý majetek, 

finanční prvky (cenné papíry, akcie, obligace…) či pohledávky odkázány zůstavitelem 

v dědickém řízení. Základ daně tvoří hodnota majetku, jeţ je předmětem daně. Hodnota 

majetku se dále sniţuje v případě daně dědické o prokázané dluhy zůstavitele, náklady spojené 

s jeho pohřbem, výdaje poskytnuté notáři při dědickém řízení a cenu majetku osvobozeného od 

daně a u daně darovací o hodnotu majetku osvobozeného od daně a veškeré pohledávky, jeţ se 

váţí k předmětu daně. Sazby daně jsou klouzavě progresivní v rozmezí 7- 40% dle výše 

hodnoty majetku a u daně dědické se výsledná částka násobí koeficientem 0,5.
42

   

 

Daň z převodu nemovitosti  

Jako jediná ze souboru převodových daní má největší fiskální význam, i kdyţ převod 

nemovitého majetku nebývá denní záleţitostí. Předmětem této daně je převod či přechod 

nemovitosti z jedné osoby na druhou, a to i v případě vypořádaní podílového spoluvlastnictví. 

                                                 

40
 Jedná se o majetek, jenţ se nachází na území ČR.  

41
 § 11, zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
42

 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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Zásadním rozdílem od výše zmíněných převodových daní je, ţe se jedná o převod úplatný. Při 

standardním, klasickém převodu je poplatníkem daně aktuální vlastník nemovitosti a nabyvatel 

zde vystupuje jako ručitel. V situaci, kdy je nemovitost převedena jiným způsobem, např. 

formou vyvlastnění, exekuce, vydrţení aj. (původní vlastník tedy, převod neinicioval z vlastní 

vůle), je poplatníkem daně nabyvatel nemovitosti. Pokud je převod uskutečňován na základě 

směnného vztahu, jsou poplatníky obě zúčastněné strany. 

Základem daně je podle zákona: „Cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu
43

, 

platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší 

než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena 

sjednaná.“
44

 Právní předpis dále upravuje postup stanovení základu daně, kdy se jedná o cenu 

dosaţenou vydraţením, náhradu určenou soudem nebo posudkem znalce či náhradu za 

vyvlastnění. Sazba daně aktuálně tvoří 3 % ze základu daně.
45

  

 

2.2.3 Daň silniční  

Tato daň je specifikována v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční. I kdyţ se jedná 

prakticky o daň, jeţ se vztahuje na uţívání, a ne na samotné vlastnictví majetku, řadí se tato daň 

zpravidla mezi daně majetkové.
46

  

Předmětem daně silniční jsou motorová a k nim přípojná vozidla, jeţ jsou registrována a 

provozována na území ČR a výhradně uţívána za účelem podnikání či veškerá vozidla 

s hmotností nad 3,5 tuny určené k přepravě nákladu. Z předmětu jsou vyňaty vozidla, která se 

pohybují po pozemních komunikacích velmi zřídka (zpravidla zemědělské či pásové stroje). 

Poplatníkem daně je FO či PO, jeţ provozuje takovéto vozidla, respektive subjekt zapsán 

v technickém průkazu jako provozovatel vozidla. Od daně je osvobozen provoz vozidel, jeţ 

zajišťují veřejný zájem, dále ekologická vozidla a vozidla jednostopá a třístopá. Základ daně i 

sazba je různorodá, liší se dle typu jednotlivých vozidel a je vyjádřena v roční výši, viz Příloha 

IV.
47

 

 

                                                 

43
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 

44
 § 10, odst. 1, Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů.  
45

 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů.  
46

 Dle klasifikace OECD se řadí mez daně ze spotřeby a uţívání výrobků.  
47

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.  
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2.2.4 Fiskální význam souboru majetkových daní  

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, existence majetkových daní (MD) tvoří pouze jakousi 

doplňkovou část daňového systémů. To dokazuje i současný podíl na celkovém výnosu z daní, 

který se pohybuje kolem 2,9 % a podíl příjmů na hrubém domácím produktu, který činí pro rok 

2009 pouze 0,5 %. Z Tabulky 2.7 je patrný postupný klesající výnosový trend, této skupiny daní 

zapříčiněný.  

Při následné komparaci bude tedy zohledněno především postavení těchto daní z hlediska 

příjmů do veřejných rozpočtů. Dopad na jednotlivé subjekty daně je vskutku obtíţně 

kvantifikovatelný. Platby převodových daní nastávají velmi zřídka a daň z nemovitosti ve svém 

důsledku příliš neovlivní rozhodnutí subjektu daně vlastnit nemovitost. Stejně jako daň 

z motorových vozidel neovlivní uţívání dopravních prostředků, které dani podléhají. Vysoké 

zdanění těchto sloţek by mohlo vést maximálně k zatajení daně, a tedy ztráty výnosu, coţ není 

případ ČR ani SR. 

Tabulka 2.7 Vývoj příjmů majetkových daní a jejich podíl na HDP v ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso MD do VR (v mil. Kč) 23494 18266 18924 21447 21515 19198 

  - z toho příjem daní do STR (v mil. Kč) 10380 8117 8521 10573 10417 8070 

Příjmy jako % HDP  0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

 Podíl na příjmech daňových (v %) 4,1 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty 

 

Nejmenší část na výnosu z tohoto souboru daní nese daň dědická a darovací. (cca 1 %). 

Především poměr nákladů na správu daně a její výnosnost bývá předmětem ostré kritiky a úvah o 

existenci těchto daní. Největší podíl na výnosu nese daň z finančních a kapitálových transakcí, 

respektive daň z převodu nemovitostí (cca 41 %). Významné postavení zde zaujímá daň 

z nemovitostí (podíl na majetkových daních cca 33 %), především z toho titulu, ţe česká 

legislativa určuje celý výnos daně místním rozpočtům obcí, jeţ pro ně tvoří význačný příjem. 

Také celý výnos daně z motorových vozidel (podíl na majetkových daních cca 25%) plyne do 

mimorozpočtového fondu státní infrastruktury, tím se snaţí stát zajistit eliminaci nákladů, které 

samotná doprava produkuje.  

 

2.3 Spotřební daně a daně energetické  

Skupina těchto daní tvoří tradiční zdroj příjmu nejen českého rozpočtu, ale i všech zemí 

Evropské unie. Proces harmonizace těchto nepřímých daní je zatím nejdále. Jejich význam za 



 41 

poslední roky zesílil, především díky postupnému přesouvání daňového břemene z daní přímých 

na nepřímé.  

 

2.3.1 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Dle právní úpravy vymezena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává předpisy Evropských společenství v rámci 

jiţ zmiňované harmonizace. Jedná se o všeobecnou univerzální daň, jejíţ působnost je zaměřena 

na největší záběr subjektů, respektive všechny konečné spotřebitele. Dalším jejím kladným 

prvkem je zaměření předmětu daně, který zahrnuje nejenom zboţí, ale i sluţby. Kritickými 

prvky lze shledat především její sloţitost a konstrukční náročnost.  

Způsob a tvorba přidané hodnoty byla jiţ definována v kapitole 1.4.3, přistupme tedy 

rovnou k vymezení konstrukčních prvků. Předmět daně neboli také její plnění lze rozdělit do 

několika skupin. Jedná se zejména o dodání či pořízení zboţí, převod a přechod nemovitosti a 

poskytování sluţeb v rámci zemí EU za úplatu. Dovoz zboţí z třetích zemí taktéţ za úplatu. 

Všechny tyto moţnosti musí splňovat podmínky uskutečnění v rámci ekonomické činnosti a 

uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku. Zdanitelná plnění, respektive předmět daně jsou 

taková plnění, které podléhají dani na výstupu, a povinností je daň přiznat a odvést. Jiným 

případem jsou osvobozená plnění, jsou také předmětem daně, ale nevzniká zde povinnost daň 

odvést. Následný nárok na odpočet daně na vstupu vzniká pouze nerezidentům. Vůči tuzemským 

osobám vzniká plnění bez nároku na odpočet. 
48

 

Osoby povinné k dani jsou veškeré fyzické a právnické osoby provozující samostatně 

ekonomickou činnost, nestanoví-li zákon jinak. Daň jakoţto taková se týká všech spotřebitelů 

předmětu daně, prostřednictvím zahrnutí této daně do ceny zboţí a sluţeb. Povinnost k dani však 

vzniká u osob provozujících ekonomickou činnost, a ne u spotřebitelů, kteří jsou poplatníci 

daně.  

Existuje skupina osob, jeţ jsou od povinnosti DPH odvádět osvobozeny, a to v případě, 

nesplňují-li registrační podmínku obratu 1 000 000,- Kč za 12 po sobě následujících 

kalendářních měsíců. Plátce daně, respektive osoba povinná k dani po povinné registraci 

příslušnému finančnímu úřadu DPH odvádí ze svých zdanitelných plnění a má moţnost uplatnit 

odpočet daně na vstupu.  

Základ daně právní úprava specifikuje takto: „Základem daně je vše, co jako úplatu 

obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je 

                                                 

48
 DAVID, P. (2007). 
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zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.“
49

 Do 

základu daně jsou zahrnuty i jiné poloţky, a to např. cla, dotace, ekologické daně, spotřební daně 

či jiné daně a další podle § 36 zákona. 

Hlavním komparačním prvkem u DPH je sazba daně. Česká republika uplatňuje 

základní sazbu v aktuální výši 20% a jednu sníţenou sazbu ve výši 10%. Sníţené sazbě podléhá 

zboţí, jako jsou potraviny, nealkoholické nápoje, léky a zdravotnické pomůcky, noviny, knihy a 

časopisy a další podle § 47 a § 48 zákona.
50

 

 

Následný výpočet daně lze provést dvěma způsoby: 

 Výpočet daně zdola neboli výpočet daně ze základu, kde se základ daně, peněţní částka 

násobí sazbou v procentech. 

DPH = základ daně X sazba daně / 100  

 Výpočet daně shora, respektive výpočet z částky včetně daně, zde je vhodné si pro 

následný výpočet stanovit koeficient, jelikoţ se daně vypočítává z ceny včetně daně: 

DPH = základ daně (cena vč. daně) x koeficient (sazba daně / 100 + sazba)
51

 

 

2.3.2 Selektivní daně ze spotřeby  

Dalšími nepřímými daněmi uplatňovanými v ČR jsou selektivní daně ze spotřeby. Jedná 

se o daně výběrové, jednorázové a jsou zaváděny především z ochranářských účelů pro 

odvrácení škodlivé spotřeby. Díky jejich nízké cenové elasticitě představují stabilní přínos 

veřejných rozpočtů.  

Vymezuje je zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

Daně, které se zde řadí, jsou: 

 daň z minerálních olejů,  

 daň z lihu,  

 daň z piva,  

 daň z vína a meziproduktů,  

 daň z tabákových výrobků. 

Předmětem daně jsou vybrané výrobky dle názvu jednotlivých daní. Stejně jako u DPH 

je i tato daň zahrnuta v ceně daného výrobku. Poplatníkem je spotřebitel předmětu daně. 

                                                 

49 § 36, odst.1  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
50

 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L (2010). 
51

 SVÁTKOVÁ, S. (2009). 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_040a.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_040.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_043.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_051.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_049.htm
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Daňovou povinnost nese výrobce či dovozce, a vzniká tedy při okamţiku výroby či dovozu 

výrobku podléhajícímu dani. Výběr daně se uplatňuje v zemi konečné spotřeby
52

. Zde je nutné si 

uvědomit dobu, kdy je nutné daň přiznat a zaplatit, tato situace vzniká při zavádění výrobku do 

volného oběhu. Prodleva mezi vznikem povinnosti a přiznáním daně podléhá reţimu 

podmíněného osvobození od daně. Jedná se zejména o situace, kdy je výrobek přemisťován od 

výrobce do místa určeného ke konečnému spotřebiteli.  

Pro zamezení daňovým únikům a dohled nad daní je vyuţíváno daňových skladů, coţ 

je: „Objekt, ve kterém se vybrané výrobky vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo 

odesílají.“
53

 Mimo výrobců a dovozců, kterým vznikla povinnost daň zaplatit, jsou plátci daně 

především provozovatelé daňových skladů. Veškerým plátcům daně vzniká povinnost se k dani 

zaregistrovat dnem vzniku první daňové povinnosti. 

Základ daně tvoří mnoţství vybraného výrobku vyjádřené ve fyzických jednotkách. 

Jednotlivé sazby daní jsou pevné a diferencované podle druhu předmětu daně (viz Příloha V.). 

Výjimkou je daň z cigaret, kde sazba daně tvoří kombinaci pevné a valorické části, a navíc je 

doplněna o minimální sazbu daně.
54

  

 

2.3.3 Energetické daně  

Daně tohoto charakteru mají poměrně mladou existenci. Vznikly především za účelem 

ochrany ţivotního prostředí, proto bývají někdy označovány za daně ekologické. Jejich 

primárním účelem je tedy sníţit negativní dopady prvků, jeţ znečišťují ţivotní prostředí, pomocí 

výnosu z těchto daní.  

Česká republika, jakoţto člen EU, byla povinna v roce 2008 přijmout směrnici Rady č. 

2003/96/EEC, která upravuje předpisy o zdanění elektrické energie a energetických produktů. 

Prostřednictvím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byla tato směrnice 

zapracována a došlo ke vzniku tří nových daní. 

Daň ze zemního plynu a dalších plynů - předmětem daně je zemní plyn a další plyny 

nepodléhající spotřební dani, určené především na pohon motorů a výrobu tepla.
55

 Plátci daně 

jsou dodavatelé, kteří zásobují konečného spotřebitele, dodavatelé zemního plynu, provozovatelé 

distribučních sítí, přepravních soustav a provozovatelé podzemního zásobníku plynu a 

v neposlední řadě subjekty, jeţ pouţily plyn. Od daně je osvobozeno uţití při výrobě tepla a 

                                                 

52
 Z důvodů rozlišných daňových sazeb v rámci EU.  

53
 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L (2010). 

54
 SVÁTKOVÁ, S. (2009). 

55
 Plyny uvedené pod kódy nomenklatur (KN) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. 
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elektřiny v domácnostech, jako pohonná hmota pro vodní plavby či plyn uţitý v metalurgických 

procesech a mineralogických postupech. Sazby daně jsou diferencovány právě podle účelu uţití 

jednotlivých plynů a jsou vyjádřeny ve fyzických jednotkách pevnou sazbou podle § 6 zákona 

261/2007 Sb. Základem daně je mnoţství jednotlivých spálených plynů vyjádřený v MWh.  

Daň z pevných paliv – předmětem daně jsou tuhá paliva, a to zejména černé a hnědé 

uhlí, koks a polokoks. Plátci daně jsou shodně vymezeni jako u daně ze zemního plynu. 

Osvobození od daně podléhají např. pevná paliva určena k výrobě elektrické energie či paliva 

uţitá pro výrobu v chemických redukčních procesech, v metalurgických procesech a 

mineralogických postupech. Základ daně tvoří mnoţství pevných paliv vyjádřených v GJ 

spáleného tepla zdaněná zákonnou sazbou 8,50 Kč/GJ.  

Daň z elektřiny - jak uţ z názvu vyplývá, předmětem daně je elektrická energie kromě 

ekologicky šetrné energie a energie vzniklé a spotřebované v dopravním prostředku, které jsou 

od daně osvobozeny. Plátci daně jsou opět shodně charakterističtí jako u předchozích vymezení. 

Základem daně je mnoţství elektrické energie v MWh zdaněná sazbou 28,30 Kč/MWh.
56

 

 

2.3.4 Fiskální význam spotřebních daní a jejich incidence 

Se vstupem do EU se obě země zavázaly harmonizovat své legislativy pro daně ze 

spotřeby. Zavádění společných harmonizovaných pravidel pro stanovení sazeb spotřebních daní 

umoţňuje především kvalitní fungování společného trhu v rámci všech zemí EU. 

Prostřednictvím stanovení minimálních sazeb v rámci tohoto procesu je z části eliminována 

moţnost konkurence napříč zeměmi. Z hlediska komparace se tedy zaměříme především na 

příjmy plynoucí z těchto daní.  

Daň z přidané hodnoty představuje největší podíl na daňových příjmech i na příjmech 

jako procentu na HDP. Vývoj inkasa těchto daní, jak znázorňuje Tabulka 2.8, je poměrně stabilní 

s mírně narůstajícími tendencemi v důsledku postupného zvyšování sazeb 
57

Daňové incidenci 

podléhají především spotřebitelé. Určit do jaké míry je výše DPH ovlivňuje, je velice obtíţné, a 

to z důvodu uplatňování rozdílných sazeb na rozdílné druhy zboţí, vyznačující se rozličnou 

elasticitou poptávky i nabídky. Při změně daňových sazeb tak dochází k odlišným přesunům 

daňového břemene na prodávající a kupující. Podle rozloţení výdajů průměrné domácnosti v ČR 

největší podíl (cca 40%) zaujímají výdaje na bydlení, vodu, energie a výdaje na potraviny a 

                                                 

56
 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

57
 1. 5. 2004 – 31.12.2007 19% a 5%, 1. 1. 2008 – 31.12.2009 19% a 9%, od 1.1.2010 20% 10%. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=261%2F2007&PC_8411_p=6
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=261%2F2007&PC_8411_p=6
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=261%2F2007
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nealkoholické nápoje. Změna sazby DPH u těchto statků a sluţeb výrazně neovlivní jejich 

spotřebu právě díky velmi nízké elasticitě poptávky a náklad vzniklý zvýšením daně ponese 

z velké části kupující. U prvků, jeţ se vyznačují vysokou elasticitou poptávky (např. bytové 

vybavení, rekreace, kultura…), lze očekávat opačný výsledek, při zvýšení sazeb DPH dojde 

k omezení spotřeby těchto statků a sluţeb.
58

  

Tabulka 2.8 Vývoj příjmů DPH a jejích podíl na HDP v ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso DPH do VR (v mil. Kč) 179231 202385 213182 229541 249187 248120 

% změna oproti předcházejícímu roku X 12,9 5,3 7,7 8,6 -0,4 

  - z toho příjem daní do STR (v mil. Kč) 137837 142315 148586 161127 172213 172113 

Příjmy jako % HDP  7,3 7,6 6,6 6,6 7,1 6,9 

 Podíl na příjmech daňových (v %) 31,3 32,3 33,4 32,1 33,5 37,6 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty. 

 

 Specifické postavení v daňové soustavě zaujímají i selektivní spotřební daně, včetně daní 

energetických, jeţ se v současnosti podílí na příjmech stejnou měrou jako daně důchodové. Od 

počátku sledovaného období se jejich příjem postupně zvyšoval (viz Tabulka 2.9) v důsledku 

postupného zvyšování daňových sazeb v rámci harmonizace. Vzhledem k nízké elasticitě 

poptávky po komoditách, na které bývá daň uvalena, představují selektivní spotřební daně 

stabilní příjem veřejných rozpočtů, coţ vyzdvihuje především jejich fiskální funkci. Příkladem 

velmi nízké elasticity poptávky je strnulost ve výdajích na spotřebu alkoholu a tabákových 

výrobků (viz Příloha VI.), která se stabilně vyvíjí i přes kaţdoroční zvyšování sazeb daně na tyto 

komodity. Výsledná incidence se tedy projeví v minimálním poklesu spotřeby a v nárůstu 

vládních příjmů. Následný dopad daně formou zvýšené ceny zde opět ponese v převáţné části 

kupující.  

Tabulka 2.9 Vývoj příjmů SD a jejich podíl na HDP v ČR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso SD do VR (v mil. Kč) 95847 110560 119549 138940 133036 131079 

  - z toho příjem daní do STR (v mil. Kč) 82795 103626 112561 131591 125538 123836 

Příjmy jako % HDP  3,5 3,7 3,8 4,0 3,4 3,4 

 Podíl na příjmech daňových (v %) 16,8 17,7 18,7 19,4 17,9 19,8 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty. 
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 Výdaje domácností na spotřebu a změny ve výdajích v důsledku změn sazeb DPH viz Příloha VI. 
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3 Daňový systém Slovenské republiky a následná komparace  

Slovenská republika provedla taktéţ výrazné změny ve svém daňovém systému a to jiţ 

v roce 2004. Hlavním důvodem však nebylo stabilizovat veřejné finance jako u ČR, ale odstranit 

nesystémové prvky a učinit tak daňovou soustavu flexibilnější v rámci přechodu SR do 

vyspělejší trţní struktury. Následující kapitola bude tedy zaměřena na analýzu daňového systému 

SR. Podrobně rozebere rozdílné aspekty jednotlivých konstrukčních prvků daní, jejich fiskální 

význam opět ve sledovaném období od roku 2004 aţ 2009
59

 a incidenci na jednotlivé subjekty 

daně. U spotřebních daní bude brán ohled na vyhodnocení výsledků harmonizace v rámci EU. 

V některých částech bude reflektováno to, co jiţ bylo uvedeno v kapitole týkající se ČR, a 

doplněno o odlišné prvky a výslednou komparaci. Jednotlivé subkapitoly jsou členěny dle vazby 

daně na předmět, respektive důchod, majetek a spotřebu. Závěr této kapitoly bude zaměřen na 

komparaci daňových systémů dle ostatních ukazatelů, které jsou uţívány především v rámci 

světové komparace.  

 

3.1 Důchodové daně – daně z příjmů  

Slovenská daňová soustava uplatňuje shodně dvě důchodové daně, a to daň z příjmů 

fyzických osob a daň z příjmů osob právnických, upraveny zákonem č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.1.1 Daň z příjmů fyzických osob  

Novelizací, jeţ vešla v platnost v lednu roku 2004, byla zrušena progresivní pásma 

zdanění dle příjmů jednotlivých poplatníků. Slovenský daňový systém má tedy delší zkušenost 

s uplatňováním jednotné sazby daně, coţ bude zajímavé především u výsledných příjmů do 

rozpočtů.  

3.1.1.1 Komparace konstrukčních prvků daně  

Jednotlivé konstrukční prvky jsou ve své podstatě shodné s jiţ vymezenou platnou 

úpravou české legislativy. Následně budou tedy vymezeny především odlišné znaky DPFO, jeţ 

jsou uvedeny v § 3 – 11 zákona o dani z príjmov. 

                                                 

59
 Údaje z roku 2009 jsou přepočítány konverzním kurzem 30,126 SKK/EUR.  
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Poplatníci daně jsou vymezeni zcela shodně s českou úpravou legislativy. Předmětem 

daně jsou příjmy fyzických osob rozdělených do čtyř skupin: 

 „príjmy zo závislej činnosti (§ 5), 

 príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z pronájmu (§ 6), 

 príjmy z kapitálového majetku (§ 7), 

 ostatné príjmy (§ 8).“
60

 

 

Základní vymezení předmětu daně se tedy do jisté míry shoduje (česká legislativa příjmy 

z pronájmu řadí pod samostatnou skupinu). Odlišné aspekty se vyznačují aţ u poloţek, které jsou 

od daně osvobozeny (viz § 9) či ze zákona vyňaty (viz § 3 a 5), a netvoří tedy předmět daně. 

Jejich rozsah je podstatně uţší ve srovnání s ČR, coţ činí slovenský výklad DPFO 

srozumitelnějším a transparentnějším. Pozoruhodné je především vynětí podílu na zisku 

(dividend) z předmětu daně, čímţ dochází k zamezení dvojího zdanění na vnitrostátní úrovni. 

Podstatným rozdílem u příjmů osvobozených je, ţe slovenská legislativa si ponechala 

osvobození od daně u příspěvků na sociální pojištění hrazených zaměstnavatelem, které bylo 

v ČR zrušeno. A rovněţ výhody poskytované zaměstnavatelem nemusí splňovat podmínku 

konkrétního zdroje čerpání
61

. Dále také u příjmů z cenných papírů je rozhodující hranice pro 

osvobození od daně pětinásobek měsíčního ţivotního minima.
62

  

Základ daně a podmínky pro uplatňování výdajů se odvíjí od čtyř výše zmíněných 

skupin příjmů. Shodně lze uplatnit společný základ daně (součet dílčí základů jednotlivých 

příjmů) nebo základ daně vybírán sráţkou u zdroje. Příjmy poplatníka zdaňovány přímo u zdroje 

se nesniţují o výdaje ani o nezdanitelné části, avšak po skončení zdaňovacího období lze tyto 

příjmy zahrnout do společného základu daně a uplatnit tak nárok na odpočty i u těchto příjmů. 

Rozdíl nastává také v moţnosti odpočtu zaplaceného sociálního pojištění u dílčích základů daně 

podle § 5 a 6.
63

 

Výsledný základ daně lze sníţit o nezdanitelné části, a to o základní, nezdanitelnou část 

na poplatníka a odpočitatelnou poloţku na druhého z manţelů, jejichţ výše se diferencovaně 

odvíjí od dosaţených příjmů (viz Tabulka 3.1). Mezi nezdanitelné základy daně patří také 

příspěvky na doplňkové důchodové spoření podle zvláštního předpisu, finanční prostředky na 

                                                 

60
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů. 

61
 V ČR podmínka zdroje ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub daňově neuznatelných nákladů. 

62
 V české legislativě je rozhodující časové hledisko do 5 let. 

63
 SCHULTZOVÁ, A. (2009)  
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účelové spoření a pojistné na ţivotní pojištění, které lze uplatnit za zdaňovací období 

v prokazatelné výši, maximálně však do 398,33€.
64

 

Tabulka 3.1 Přehled nezdanitelných částí DPFO dle příjmů 

  Podmínka 
uplatnění 

Poplatník uplatní nezdanitelnou část ve výši 

Nezdanitelná část na 
poplatníka 

ZD ≤ 100 * ŽM 19,2 * ŽM 

ZD > 100 * ŽM 44,2 * ŽM – 0,25 * ZD 

Nezdanitelná část na 
manžela(ku) 

ZD ≤ 176,8 * ŽM 

19,2 * ŽM, pokud DP = 0 

19,2 * ŽM – DP, pokud je DP ≤ 19,2 * ŽM 

 0, pokud je DP > 19,2 * ŽM 

ZD > 176,8 * ŽM 
 63,4 * ŽM – 0,25 * ZD, pokud je DP = 0 

 63,4 * ŽM – 0,25 x ZD – DP, pokud je DP > 0 

Vysvětlivky: ZD = základ daně, ŢM = ţivotní minimum, DP = druhý příjem.  

Zdroj: § 11 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, vlastní úprava. 

 

Z výše uvedeného přehledu podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně je 

patrné, ţe slovenská legislativa touto formou zohleduje majetkové postavení poplatníků a vnáší 

do ní patřičnou míru progrese. Sníţení celkového základu daně se u obou pozorovaných zemí 

výrazně liší, a to především v počtu poloţek, o které lze základ daně sníţit. Zatímco ČR 

uplatňuje slevy na dani, kde zohledňuje spíše neţ příjem, tak postavení poplatníka ve 

společnosti, a téţ uplatňuje nestandardní odpočty formou odečitatelných a nezdanitelných 

poloţek. Slovenský daňový systém vyuţívá pouze výše zmíněné nezdanitelné části. Odpočet na 

vyţivované dítě uplatňuje aţ formou daňového bonusu ve výši 240,12 € ročně
65

, který se odečte 

od výsledné daňové povinnosti. Od roku 2009 lze také na Slovensku uplatnit tzv. 

zaměstnaneckou prémii, která byla zavedena pro podporu zaměstnanců s nízkými příjmy.
66

     

Sazba DPFO se od roku 2004 uplatňuje jednotně u všech příjmů ve výši 19%. Hodnota 

sazby daně i následný postup výpočtu daně je shodný jako v ČR. 

3.1.1.2 Komparace fiskálního významu daně 

V roce 2005 proběhla na Slovensku decentralizace veřejných rozpočtů a DPFO se stala 

hlavním příjmem rozpočtu obcí a vyšších územních celků, kterým připadá aţ 93 % inkasa této 

daně. Následná analýza bude tedy zaměřena na vývoj příjmů DPFO do celkových veřejných 

rozpočtů, viz Tabulka 3.2. Jednotlivé příjmy jsou vyjádřeny v nominálních hodnotách a pro 

                                                 

64
 § 11 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů.  

65
 Daňový bonus uplatní poplatník, dosahují-li jeho příjmy šesti násobku minimální mzdy za zdaňovací období. 

66
 Výpočet zaměstnanecké prémie viz Příloha VII. 
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relevantnější hodnocení i v hodnotách očištěných o inflaci
67

, kdy rok 2004 je stanoven jako 

výchozí.  

Tabulka 3.2: Vývoj příjmů DPFO do VR a jejich podíl na HDP pro SR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso  DPFO do VR (v mil. Sk) 34224 40117 41031 46360 54808 49202 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 17,2 2,3 13,0 18,2 -10,2 

  - z toho inkaso DPFO do STR (v mil. Sk) 25822 2793 2590 3296 3538 850 

Příjmy jako % HDP  2,7 2,6 2,5 2,5 2,8 2,6 

Podíl na daňových příjmech (v %) 14,9 14,7 14,2 14,6 16,2 16,0 

Inkaso DPFO v cenách r. 2004 (v mil. Sk) 31892 38633 37789 41121 46094 40592 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 21,1 -2,2 8,8 12,1 -11,9 

Sazba daně (v %) 19 19 19 19 19 19 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní výpočty.   

 

Na rozdíl od ČR mají tendence v příjmech u DPFO poměrně stabilnější charakter. Podíl 

na celkových daňových příjmech se aţ do roku 2007 pohybuje stabilně kolem 14,5 %. Nárůst 

tohoto podílů v roce 2008 je zapříčiněn zejména vysokým růstem objemu mezd (růst 11,6 %) a 

téţ zavedení postupně klesající nezdanitelné části základu daně na poplatníka a manţelku.
68

  

Vysoký meziroční růst podílu této daně byl ovlivněn především příznivým vývojem 

v nezaměstnanosti, která v roce 2004 dosahovala 18,1 % a v roce 2008 jiţ jen 9,5 %. Výjimkou 

je rok 2006, kdy změny v nezaměstnanosti stagnovaly, coţ se projevilo i v malém nárůstu příjmů 

této daně oproti předcházejícímu období. Rok 2009 byl zasaţen nepříznivým vývojem ve 

světové ekonomice, stejně jako v ČR se tato skutečnost projevila i v absolutním poklesu příjmů 

DPFO. Z předcházejících závěru je patrné, ţe nejen sazba daně ovlivňuje vývoj příjmů DPFO, 

jak to bylo znázorněno v jednoduché regresní analýze v případě ČR, ale je to především vývoj 

celkového makroekonomického prostředí. Zejména v případě SR, na základě jednoduché 

regresní analýzy, byla zjištěna vysoká závislost mezi příjmem DPFO a obecnou mírou 

nezaměstnanosti, v ČR tento vztah potvrzen nebyl, viz Příloha VIII.    

Pro komparaci obou zemí je zejména důleţitý ukazatel, který vyjadřuje podíl příjmů daně 

na HDP. Má nejlepší vypovídající schopnost o postavení daní v jednotlivých ekonomikách. 

Z Grafu 3.1 je patrné, ţe vyšší daňové zatíţení fyzických osob se vyskytuje jiţ od počátku 

                                                 

67
 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněným Slovenským 

štatistickým úradom dostupný z www.statistic.sk 
68

 Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2008. Bratislava : VLÁDA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY, 2009. [cit. 2011-03-22] Výsledky rozpočtového hospodárenia, s. 154. 

Dostupné z WWW: <http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?category

Id=7302&documentId=3723>. 
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období v ČR, ale s postupnými klesajícími tendencemi. Vývoj v SR je poměrně dlouhodobě 

stabilní a v současnosti aţ o jeden procentní bod niţší.  

Graf 3.1 Vývoj podílu příjmů DPFO na HDP v ČR a SR (v %) 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní úprava.   

3.1.1.3 Komparace daňové incidence dle modelových poplatníků 

Stejně jako v předchozí kapitole bude následně vymezen dopad zdanění příjmů ze závislé 

činnosti. Charakteristika jednotlivých typů poplatníků a uţitá metodika byla jiţ uvedena 

v subkapitole 2.1.1.3. Přehled výsledků analýzy pro SR je uveden v Tabulce 3.3. Jednotlivé 

příjmy jsou vypočítány z průměrné hrubé měsíční mzdy dle posledního aktuálního stavu pro třetí 

čtvrtletí roku 2010. V tomto období průměrná mzda činila 750 €, coţ odpovídá roční výši 9000 

€. Výše ţivotního minima potřebná pro výpočet slev na dani činila pro rok 2010 185,38 €.
69

 

Tabulka3.3 Hodnoty daňového zatížení jednotlivých typů domácností pro SR 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty viz Příloha III. 

 

Identicky jako v případě ČR se nejniţší daňové zatíţení u všech sledovaných ukazatelů 

vyskytuje u poplatníků ve skupině E,  respektive tedy páru s dvěma dětmi, kdy příjem ve výši 

100 % průměrné mzdy vykazuje pouze jeden člen domácnosti. Nejvyšší podíl daní a odvodů na 

pojistném se opět shodně, vyskytuje se u osamělých bezdětných poplatníků s nejvyšším 

                                                 

69
 Slovenský štatistický úrad.  

  Typ domácnosti podle počtu členů a podle hrubé 
mzdy stanovené procentem z průměrné mzdy 

Ukazatel   A B C D E F G H 

I. Daň/HM (%) 5,3 8,9 12,0 -2,7 -3,9 1,8 4,3 5,8 

II. (daň+poj.  zamn.)/HM (%) 18,7 22,3 25,4 10,7 9,5 15,2 17,7 19,2 

III. Daňový klín (%) 39,8 42,6 44,8 33,9 33,1 37,3 39,1 40,2 
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sledovaným příjmem. U obou zemí bylo zjištěno, ţe i přes jednotnou sazbu daně pro všechny 

poplatníky je systém zdanění fyzických osob progresivní. Analýza prvního ukazatele prokázala, 

ţe podíl daně na hrubé mzdě je kromě skupiny D a E niţší v SR, coţ je zapříčiněno relativně 

niţším daňovým zatíţením a jinak sestaveným základem daně. Přestoţe je statutární hodnota 

sazby daně shodná u obou zemí, relativní vyjádření daně se v SR pohybuje kolem cca 16 % díky 

výpočtu základu daně, který je výsledkem sníţení hrubé mzdy o pojistné. V ČR je to cca 20 % 

kvůli nevšednímu výpočtu superhrubé mzdy, jeţ základ daně zvyšuje. Výjimka u ukazatelů D a 

E dokazuje, ţe česká legislativní úprava je více prosociálně zaměřena. Tato skutečnost byla 

prokázána i v případě druhého ukazatele, kdy hodnoty u poplatníků s dětmi dosáhly niţších bodů 

v ČR neţ v SR. U ostatních poplatníků jsou celkové náklady práce zaměstnance niţší v SR i 

přesto, ţe odvody na pojistném zaměstnanců jsou zde vyšší. Právě díky výše zmíněnému 

rozdílnému způsobu výpočtu daně jsou celkové náklady práce zaměstnanců v ČR ve výši cca 31 

% a v SR je to pouze cca 29,4 %.
70

 U všech analyzovaných skupin jsou náklady práce z pohledu 

zaměstnavatelů jen nepatrně vyšší na Slovensku, zde zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 

pojistné ve výši 35,2 % z hrubé mzdy, v ČR je to pouze 34 %. Celkově vzato, slovenský systém 

zdanění fyzických osob lze z pohledu státu brát za výhodnější, jelikoţ vykazuje lepší tendence 

k zajištění příjmů účelových plateb pojistného. Z hlediska výhodnosti pro poplatníky je systém 

výhodnější v ČR, a to především pro rodiny s dětmi.  

3.1.2 Daň z příjmů právnických osob  

Další důchodovou daní je DPPO, její vyuţití a význam je stejný jako v ČR. I zde se 

konstrukční prvky do jisté míry shodují, proto opět budou vymezeny pouze podstatné rozdíly, 

potřebné pro komparaci. 

3.1.2.1 Komparace konstrukčních prvků daně 

Poplatníky této dně jsou především právnické osoby či jiné subjekty vykonávající 

činnost podnikatelského charakteru, a to buď jako rezidentské, či nerezidentské jednotky. 

Charakteristika poplatníků je shodná s českou úpravou. Rozdílně se vybírá daň u subjektů 

nezřízených přímo za účelem podnikání (např. Národná banka Slovenska, Fond národného 

majetku…), kde předmětem daně jsou příjmy vybírány sráţkou u zdroje a ve státním rozpočtu 

tvoří samostatný příjem. Dle charakteru poplatníků se dále odvíjí vymezení základu daně, pro 

zjednodušení bude opět vymezena DPPO ve smyslu příjmu z čistě podnikatelské činnosti. 

                                                 

70
 ČR 11 % odvody na pojistném zaměstnance + relativní vyjádřeni daně cca 20 %. SR 13,4 % odvody na pojistném 

zaměstnance + relativní vyjádřeni daně cca 16 %. 
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Za předmět daně se povaţují veškeré příjmy plynoucí z podnikání, respektive ty příjmy, 

které nejsou z předmětu daně vyňaty. V SR se jedná především o příjmy získané darováním, 

děděním, podíly na zisku či přijaté úvěry a půjčky poskytnuté jinými subjekty. Příjmy 

osvobozené od daně (viz § 13) se zejména vztahují na subjekty, jeţ nejsou zřízeny za účelem 

podnikání, nebude jim tedy dále věnovaná pozornost. Rozsah osvobození a vynětí je opět o 

poznání uţší neţ v české úpravě.
71

 

Podstata tvorby základu daně je shodná jako v ČR. Vychází z výsledku hospodaření 

před zdaněním, který se následně upravuje. Úpravou se rozumí sníţení o příjmy, které jsou od 

daně osvobozeny či vyňaty, dále ty příjmy, jeţ podléhají dani vybírané sráţkou a také se sniţují 

o účetní náklady, rezervní poloţky, které nejsou povaţovány za daňové. Mezi poloţky navyšující 

základ daně patří především poloţky, které nelze zahrnout do výdajů podle § 19 a 21. Od 

základu daně lze také odečíst daňovou ztrátu s tím rozdílem, ţe slovenská úprava povoluje delší 

období, a to aţ nejvíce sedm bezprostředně po sobě následujících období, v Česku je to pouze 

pět let. Rozdíl v úpravě základu daně je i u odpisování hmotného a nehmotného majetku, kdy 

slovenská úprava vyuţívá méně odpisových skupin a podstatně kratší dobu odpisování
72

. 

Specificky řeší slovenská legislativa podporu podnikatelského prostředí formou úlev na dani, 

které poskytuje prostřednictvím samostatného zákona č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch 

a v zákoně o daních z příjmů na ně odkazuje v § 30a a 30b. Sazba daně se od roku 2004 

uplatňuje ve výši 19 %. Výpočet daně je shodný jako v české úpravě s tím rozdílem, ţe na 

Slovensku se nekalkuluje s mezisoučtem, z něhoţ jsou odvozeny dary na veřejně prospěšné 

účely.
73

  

3.1.2.2 Komparace fiskálního významu daně 

Celý výnos DPPO s výjimkou roku 2004
74

 náleţí, po změnách v decentralizaci veřejných 

rozpočtů, státnímu rozpočtu. Vývoj inkasa této daně a její postavení v rozpočtové sféře 

znázorňuje Tabulka 3.4. Do následných hodnot je zahrnuta také daň z příjmů vybíraná sráţkou, 

jejíţ podíl na dani je cca 6 %.   

 

 

 

 

                                                 

71
 HARUMOVÁ, A., KUBÁTOVÁ, K (2006). 

72
 Budovy a inţenýrské stavby jsou v SR odpisovány 20 let, zatímco v ČR je to aţ 50 let. 

73
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů.  

74
 V roce 2004 příjem státního rozpočtu 29 084 mil. SK, příjem rozpočtu obcí 2 213 mil SK.  
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Tabulka 3.4 Vývoj příjmů DPPO do VR a jejich podíl na HDP pro SR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso  DPPO do STR (v mil. Sk) 36972 45924 52130 58014 69942 68723 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 24,2 13,5 11,3 20,6 -1,7 

Příjmy jako % HDP  2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 

Podíl na celkovém daňovém příjmu (v %) 16,1 16,8 18,1 18,3 20,6 22,3 

Inkaso DPPO v cenách roku 2004 (v mil. Sk) 36972 44225 48012 51459 58821 56696 

% změna oproti předcházejícímu roku  X 19,6 8,6 7,2 14,3 -3,6 

Sazba daně (v %) 19 19 19 19 19 19 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní výpočty.   

  

Vývoj inkasa této daně byl díky dobrému makroekonomickému vývoji poměrně stabilní 

s postupně narůstajícími tendencemi. Pokles v příjmech se opět projevil v roce 2009 a to kvůli jiţ 

několikrát zmiňované celosvětové krizi. Úbytek v příjmech však nebyl tak rapidní, jako tomu 

bylo v ČR, kde se ve vývoji projevily velmi kolísavé tendence, coţ svědčí o stabilnějším 

podnikatelském prostředí v SR. Podíl na celkovém daňovém příjmu taktéţ v průběhu doby 

postupně narůstá i přes dlouhodobě stálou statutární sazbu daně. Lze tedy konstatovat, ţe 

samotná sazba daně nemá velký vliv na příjmy do rozpočtů stejně jako v ČR.   

Vývoj podílu DPPO na HDP u obou sledovaných států znázorňuje Graf 3.2. Je zde 

patrné, ţe tento ukazatel prakticky kopíruje vývoj absolutních příjmů sledovaných zemí. 

Podobně jako u předchozí důchodové daně se niţší daňové zatíţení vyskytuje dlouhodobě na 

Slovensku, i kdyţ v současnosti se podíly na HDP přibliţují.  

Graf 3.2 Vývoj podílu příjmů DPPO na HDP v ČR a SR (v %) 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní úprava.   
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3.1.2.3 Efektivní daňové sazby a jejich následná komparace  

Totoţně jako v předchozí kapitole bude pro patřičnou incidenci pouţita metoda zpětného 

makropohledu, respektive implicitní daňové sazby z kapitálu (ITR_CA) a metoda dopředného 

mikropohledu, vyjádřena pomocí sazeb EATR a EMTR. Vývoj ITR_CA je ztvárněn v Grafu 3.3. 

Daňové zatíţení kapitálu se od počátku sledovaného období sníţilo o 1,8 p.b.. V této analýze se 

opět potvrdil závěr o niţším daňovém zatíţení kapitálových příjmů v SR neţ v ČR.  

Graf 3.3 Implicitní daňové sazby z kapitálu pro SR (v %)  

Zdroj: Databáze Eurostatu, vlastní úprava. 

  

Podle výzkumu Evropské komise pro rok 2008 dosahovaly hodnoty sazeb pro Slovensko 

EMTR 11,3 % a EATR 16,8 %
75

. Aktuálnější výzkum společnosti BAKBASEL z roku 2009 řadí 

SR na 12. místo, tedy o jednu příčku před ČR, se sazbou EATR 16,3 %.
76

  Z celkového počtu 

komparovaných zemí je ČR i SR velmi atraktivní z geografického hlediska pro umístění 

potencionálních investic. Řadí se totiţ mezi evropské země s nejniţšími hodnotami sazby EATR. 

 

3.2 Majetkové daně  

Reforma daňové soustavy z roku 2004 zrušila daň dědickou a darovací a následně o rok 

později byla zrušena i daň z převodu nemovitostí. Jedinými daněmi majetkového charakteru, jeţ 

uplatňuje slovenská soustava, jsou daně z nemovitostí a daň z motorových vozidel, které po 

                                                 

75
 CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH: Final Report. [online]. c2008 [cit. 8. 12. 

2010]. Dostupné z < http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analys

is/economic_studies/effective_levels_report.pdf>. 
76

 BAK TAXATION INDEX 2009. In Effektive Steuerbelastung von Unternehmen und auf den Einsatz hoch 

qualifizierter Arbeitskräfte [online]. Bern: 2010 [cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bakbasel.com/downloads/services/reports_studies/2010/20100202_bakbasel_taxation_index_2009_exe

csum_dt.pdf>. 
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decentralizaci veřejných rozpočtů z roku 2005 získaly postavení ryze místních daní.
77

 

Decentralizací byly také transformovány veškeré místní poplatky (např. za psa, uţívání 

veřejného prostranství, zábavní automaty…) na místní daně. Česká legislativa tyto prvky však 

označuje za poplatky, proto budou dále vymezeny pouze daně majetkového charakteru. Veškeré 

místní daně jsou upraveny zákonem č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znění pozdějších předpisů.  

 

3.2.1 Daň z nemovitostí, komparace konstrukčních prvků  

Daň z nemovitostí je členěna na tři části, a to na daň ze staveb, daň z pozemků a daň 

z bytů a nebytových prostor (dále jen daň z bytů), která je v ČR zahrnuta do daní ze staveb. 

Poplatníci daně jsou vlastníci či spoluvlastníci nemovitosti, v případě daně z pozemků a staveb 

to mohou být také uţivatelé či nájemci nemovitosti. Předmět daně je zcela shodně vymezen 

jako u daně z nemovitosti uplatňované v ČR.  

U daně z pozemků tvoří základ daně vyměřené plocha pozemku v m
2
 násobena jeho 

hodnotou.
 
Zde je důleţitá jednotlivá kategorizace pozemků, od které se odvíjí výsledný základ 

daně, kdy slovenská úprava rozlišuje aţ tři kategorie pro stanovování hodnoty pozemku (viz 

Příloha IV.)
78

 U daně ze staveb tvoří základ daně zastavěná plocha vyjádřená v m
2 

a u daně 

z bytů je to celková výměra podlahové plochy v m
2
. 

Sazba daně ze staveb je oproti české úpravě jednotná pro všechny druhy staveb a to ve 

výši 0,033 € za kaţdý započatý čtvereční metr, přičemţ můţe být následně upravena (sníţena či 

zvýšena) danou samosprávou, avšak nesmí přesáhnout 40 násobek nejniţší roční sazby daně. U 

daně z bytů je stanovena základní sazba ve výši 0,033 € za kaţdý započatý metr čtvereční a u 

daně z pozemků tvoří sazba daně 0,25 % ze základu daně. I zde můţe místní samospráva dále 

upravit výslednou sazbu daně, coţ jí dává patřičnou dávku autonomie v rozhodování o 

výsledných příjmech jejich rozpočtů. V porovnání s českou úpravou, která vyuţívá korelační 

koeficienty pouze u určitých druhů nemovitostí, je tento systém mnohem přehlednější a 

jednoduší a také činí místní municipality více soběstačné. 

Od daně jsou osvobozeny nemovitosti uvedené v § 17. Většinou se jedná o nemovitosti 

zřízené za veřejně-prospěšnými účely či nemovitosti ve vlastnictví obce.
79

 

 

                                                 

77
 Daň z nemovitosti byla před decentralizací jedinou místní daní. 

78
 Česká úprava zohledňuje pro stanovení hodnoty pozemku pouze dvě kategorie, viz kapitola 2.2.1. 

79
 SCHULTZOVÁ, A. (2009). 
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3.2.1 Daň z motorových vozidel, komparace konstrukčních prvků  

Další místní daní je daň z motorových vozidel, jeţ v roce 2005 nahradila daň silniční. 

Celý její výnos připadá vyšším územním celkům, avšak správa daně je v kompetenci daňového 

úřadu. 

Vymezení poplatníka daně se shoduje s českou úpravou. Předmětem daně jsou 

motorová a k nim přípojná vozidla, patřící do kategorie M,N a O mimo vozidel, které mají 

přidělené zvláštní evidenční číslo a dále vozidla v dokladech označená jako speciální. Základem 

daně je zdvihový objem motoru v cm3 či počet náprav a celková hmotnost u uţitkových vozů.  

 Zásadní rozdíl, oproti české úpravě, nastává u osvobození od daně a určení sazby daně. 

Osvobození od daně se vztahuje pouze na vozidla, které jsou vyuţívány vyššími územními celky 

a vozidla vyuţívána pro diplomatické mise. Další určení moţných osvobození či daňových úlev 

je výhradně v kompetenci vyšších územních samosprávních celků, jakoţ i stanovení výsledné 

sazby daně, která je limitována pouze minimálními sazbami stanovenými zákonem.
80

 I kdyţ 

tento aspekt dává vyšším samosprávním celků větší samostatnost v rozpočtovém řízení, je daň 

z motorových vozidel neúčelová, a proto nemusí být výnos z této daně nutně nasměrován do 

dopravní infrastruktury. V ČR alespoň výnos z této daně plyne do Státního fondu dopravní 

infrastruktury, čímţ je neúčelovost této daně částečně odstraněna (přestoţe je to zásadní 

charakteristický prvek daně) a občan ví, ţe výběr daně povede k jejímu zlepšení.  

 

3.2.1 Komparace fiskálního významu souboru majetkových daní  

Jak jiţ bylo výše zmíněno, majetkové daně jsou v daňové soustavě na Slovensku 

postaveny na úroveň daní místních. Celkový příjem z této daně plyne tedy do rozpočtu obcí či 

vyšších územních celků. Součástí souboru místních daní je daň z nemovitosti, která tvoří největší 

podíl příjmů (48 %), dále je to daň z motorových vozidel (30 %) a daně za specifické sluţby, 

které se vznikly na základě přeměny místních poplatků (22 %). Odlišný charakter tohoto souboru 

daní neumoţňuje, adekvátní komparaci z hlediska příjmů do státního rozpočtu, jelikoţ česká 

legislativní úprava aplikuje zcela jiné prvky v souboru majetkových daní. Následně bude tedy 

rozebrán pouze vývoj a postavení této daně v SR (viz Tabulka 3.5).  

                                                 

80
 Zákon č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka 3.5 Vývoj příjmů místních daní a jejich podíl na HDP v SR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso MD do VR (v mil. Sk) 10413 12692 13726 14581 14214 16207 

Příjmy jako % HDP  1,0 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 

Podíl na celkovém daňovém příjmu (v %) 4,5 4,7 4,8 4,6 4,2 5,3 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní výpočty.   

 

Tendence ve vývoji příjmů místních daní mají poměrně stabilní charakter, coţ je 

zapříčiněno především tím, ţe daň není přímo závislá na důchodu poplatníka a výběr daně 

představuje pravidelné roční platby. Mírný nárůst v roce 2009 byl zapříčiněn hlavně zvýšením 

základních sazeb daně z nemovitostí. Vývoj příjmů těchto daní závisí předně  na rozhodnutí 

správce daně, respektive rozhodnutí obcí a vyšších územních celků o výsledné podobě sazeb.  

3.3 Spotřební daně  

Soubor těchto nepřímých daní je v rámci harmonizace podřízen směrnicím Evropské 

unie, jak uţ bylo několikrát v této práci zmíněno. Vymezení jednotlivých konstrukčních prvků je 

tedy do větší míry zcela identické jako v případě České republiky. Rozdílné znaky se vyskytují 

především u jednotlivých sazeb, kdy EU stanovuje limity pro jejich minimální hranici. Obsah 

této subkapitoly bude tedy zaměřen především na odlišné znaky konstrukčních prvků a fiskální 

postavení těchto daní v rozpočtové soustavě SR. 

 

3.3.1 Daň z přidané hodnoty, komparace konstrukčních prvků  

Tuto nepřímou univerzální daň upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kdy stejně jako česká, tak i slovenská úprava respektuje 

směrnici 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Podstatné odlišnosti 

konstrukčních prvků jsou shrnuty v následující Tabulce 3.6. 
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Tabulka 3.6 Komparace rozdílných prvků DPH v ČR a SR  

  DPH v ČR DPH v SR 

Povinnost 
registrace k dani - 
registrační limit  

Pokud obrat přesáhne 1.000.000 Kč 
(40.866 €) za 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců. 

Pokud obrat přesáhne 49.790 € za 
12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců. 

Zdaňovací období 

- Měsíční pokud obrat za předešlý rok 
činí alespoň 10.000.000 Kč 
(408.663 €).  

- Měsíční či čtvrtletní pokud obrat za 
předešlý rok činí alespoň 2.000.000 Kč 
(81.733 €).81 

- Ostatní čtvrtletně.  

- Měsíční pokud obrat za 
předešlý rok činí alespoň 
331.939,19 €. 

- Čtvrtletní pokud obrat za 
předešlý rok nepřesáhne 
331.939,19 €. 

 

Zdroj: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Od roku 2011 mají obě komparované země stejné sazby DPH ve výši 20 a 10 %. Ještě 

v roce 2010 SR uplatňoval aţ tři sazby DPH 19% jako základní sazbu, 10% jako sazbu 

sníţenou
82

 a 6 % na tzv. „predaj z dvora“, čímţ byl chápán přímý prodej určený výhradně 

konečnému spotřebiteli. Zvýšení základní sazby DPH zavedla SR jen dočasně, a to do té doby, 

neţ neklesne deficit veřejných financí pod 3 % HDP. Česká legislativa uvaţuje o absolutní 

zrušení sníţené sazby DPH. Důvodem by mělo být získání dodatečných příjmů v rámci 

připravované důchodové reformy. Výsledná podoba u DPH v ČR zatím není známa, návrhy o 

konečných změnách legislativy se mění takřka ze dne na den, coţ svědčí o poměrně nestabilním 

politickém prostředí. Registrační limit u SR je o něco vyšší neţ v případě ČR, coţ ponechává 

moţnost volby  zaregistrovat se k dani u širšího okruhu moţných plátců daně. Jasněji vymezené 

zdaňovací období u SR můţe ve svém důsledku zajistit pravidelnější cyklus plateb, lépe řečeno 

příjmů z této daně. Tuto skutečnost však nelze díky nedostatku informací o platební morálce 

stoprocentně potvrdit.  

 

3.3.1 Selektivní daně ze spotřeby, komparace konstrukčních prvků  

U selektivních spotřebních daní jsou jednotlivé konstrukční prvky do jisté míry shodné 

jako v případě české legislativní úpravy. Rozdílné aspekty se vyskytují především u jednotlivých 

daňových sazeb, jeţ jsou obsahem Přílohy V. Od roku 2008 rovněţ SR uplatňuje daň z elektřiny, 

uhlí i zemního plynu, které jsou v ČR označovány jako nové energetické (ekologické) daně. 

                                                 

81
 Hodnoty jsou přepočítávány aktuálním směnným kurzem k 21. 3. 2011 dle České národní banky (24,47 Kč/€). 

82
 Sníţené sazbě DPH podléhají léky a vybrané zdravotní pomůcky, knihy, učebnice a tiskárenské potřeby.   
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Slovenská terminologie však tento výraz nezná a řadí je mezi ostatní selektivní daně ze spotřeby, 

které upravují zákony:    

 zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, 

 

 zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, 

 

 zákon č. 106/2004 Z. z.  o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, 

 

 zákon č. 105/2004 Z. z . o spotrebnej dani z liehu, 

 

 zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, 

 

 zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
83

 

 

3.3.2 Komparace fiskálního významu spotřebních daní a jejich incidence 

Rozpočtové určení příjmů DPH a SD odkazuje celý výnos těchto daní státnímu rozpočtu. 

Vývoj příjmů DPH, dle Tabulky 3.7, byl ovlivněn především příznivým makroekonomickým 

vývojem, respektive zvyšujícími se spotřebními výdaji. Ekonomická krize se opět projevila 

v poklesu příjmů z této daně v roce 2009
84

. Nesmí se také opomenout fakt, ţe i přes zavedení 

sníţené sazby DPH na vybrané druhy komodit byl příjem do státního rozpočtu zachován bez 

sebemenších ztrát. Obdobně jako v ČR tvoří podíl této daně největší poloţku mezi daňovými 

příjmy. V případě dopadu daně na jednotlivé subjekty i zde platí stejné argumenty ohledně 

rozličných elasticit komodit, jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.4. Následnou incidenci lze tedy 

odvodit podle skladby průměrných výdajů domácnosti.
85

 Také ve struktuře slovenských výdajů 

na spotřebu tvoří největší podíl (cca 44 %) výdaje na bydlení, vodu, energie a výdaje na 

potraviny a nealkoholické nápoje. Strnulost výdajů na změnu sazby DPH je v případě SR 

markantnější, neboť po roce 2004 SR neuplatňovala sníţenou sazbu DPH a změna ve výdajích se 

projevila jen nepatrně. Po jejím zavedení v roce 2007 se u komodit, kterým podléhá, objevily 

taktéţ jen nepatrné změny. Lze tedy konstatovat, ţe u obou porovnávaných zemí budou mít 

dopady daně na jednotlivé poplatníky stejný vliv, závislý na elasticitě poptávky po jednotlivých 

statcích či sluţbách. 

 

 

 

                                                 

83
 JÁNOŠOVÁ, D., MACHOVÁ, S. (2010) 

84
 Výpadek příjmů v důsledku celosvětové krize byl v SR podstatně razantnější neţ v ČR. 

85
 Výdaje domácností na spotřebu v kontextu se změnami sazeb DPH viz Příloha VI. 
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Tabulka 3.7 Vývoj příjmů DPH a jejích podíl na HDP v SR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso DPH do STR (v mil. Sk) 99576 122424 128463 135409 139011 115571 

% změna oproti předcházejícímu roku X 22,9 4,9 5,4 2,7 -16,9 

Příjmy jako % HDP  7,8 7,9 7,5 6,7 6,9 6,5 

Podíl na příjmech daňových (v %) 43,4 44,9 44,5 42,7 41,0 37,5 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní výpočty. 

 

 Identicky jako u DPH bude incidence selektivních spotřebních daní analogická jako 

v případě ČR. Příjmy získané ze spotřebních daní (viz Tabulka 3.8) se svou významností řadí 

před DPFO, zajišťují stabilní příjem státnímu rozpočtu s rostoucími tendencemi v důsledku 

postupného zvyšování sazeb daní v rámci harmonizace.  

Tabulka 3.8 Vývoj příjmů SD a jejích podíl na HDP v SR 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso SD do STR (v mil. Sk) 43401 49998 52145 59487 56356 55227 

Příjmy jako % HDP  3,3 3,7 2,9 3,5 2,7 2,8 

Podíl na příjmech daňových (v %) 18,9 18,3 18,1 18,8 16,6 17,9 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní výpočty 

 

 Téměř analogické tendence ve vývoji spotřebních daní u obou komparovaných zemí 

svědčí o sbliţování daňové legislativy. Nejlépe tuto skutečnost vystihuje vývoj podílu daní na 

HDP znázorněný v Grafu 3.4. Zejména od roku 2007 se vývojové linky poměrně kopírují. Větší 

dispozice ve sbliţování jsou patrné u DPH, coţ se dá pokládat za důsledek shodné základní 

sazby DPH a zavedení sníţené sazby DPH na Slovensku.   

Graf 3.4 Vývoj podílu příjmů DPH a SD na HDP v ČR a SR (v %) 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Slovenský štatistický úrad, vlastní úprava. 
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3.4 Komparace daňových systémů dle ostatních ukazatelů   

Z předešlých analýz je patrné, ţe oba daňové systémy jsou si v mnoha aspektech velmi 

podobné, především skladbou daní. Pro vnější ekonomické prostředí, obzvláště pro potencionální 

investory, jsou však mnohem důleţitější světové ukazatele, podle kterých se následně 

vyhodnocuje a komparuje potenciál dané země. Obsahem následujících subkapitol bude tedy 

pohled na dané daňové systémy z hlediska světových ukazatelů.  

3.4.1 Daňová kvóta, daňový mix a implicitní daňové sazby  

Nejčastěji vyuţívaným světovým ukazatelem pro komparaci je daňová kvóta, resp. 

sloţená daňová kvóta. Vývoj sloţené daňové kvóty za posledních deset let znázorňuje Graf 3.5. 

Pro lepší přehled o daňovém zatíţení v jednotlivých komparovaných soustavách zde byla 

zařazena i průměrná daňová kvóta v EU.
86

  

Graf 3.5 Vývoj složené daňové kvóty v SR, ČR a průměr EU 

Zdroj: Taxation trends in the European Union2010: Main results. Belgium : Eurostatas, European 

commission 2010. 42 s. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/ge

n_info/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_main_results_en.pdf>. ISBN 978-92-79-15802-5. 

 

Z následné grafické analýzy lze odvodit, ţe obě komparované země se pohybují pod 

průměrem zemí EU. Vývoj v SR zaznamenal postupné sniţování daňové zátěţe, především po 

roce 2004 a 2005, tedy v období, kdy zde probíhaly daňové reformy. Protikladný vývojový trend 

lze vypozorovat v ČR, kde má daňová kvóta rostoucí povahu, a je tak vyšší neţ v SR. Také 

v Česku se začíná projevovat klesající trend v důsledku změn, které přinesla reforma daní z roku 

2008.  

                                                 

86
 Údaje pro aktuální období prozatím nejsou zveřejněny.  
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Skladba daní, daňový mix, vypovídá o struktuře daňového systému. Tabulka 3.9 

znázorňuje procentní podíl jednotlivých daní na celkovém daňovém výnosu. U obou států se 

daňová zátěţ soustřeďuje na daně nepřímé, které tvoří přes 50% daňových výnosů, čímţ se 

potvrzuje současný světový trend přesouvání daňového břemene z daní přímých na nepřímé. 

Další významnou sloţkou jsou daně důchodové, jeţ se v obou sledovaných státech podílejí na 

výnosu kolem 38 %. V SR je viditelná patřičná nerovnost mezi DDPO a DPFO, kdy výnos ze 

zdanění korporací přináší větší příjem neţ zdanění osobního důchodu. V ČR je poměr zastoupení 

rovnoměrný. Majetkové daně, respektive daně místní, se na výnosu podílejí větším procentem 

v SR, protoţe jsou zde zahrnuty i daně, které česká legislativa povaţuje za místní poplatky. 

Tabulka 3.9 Podíl daní na celkovém daňovém výnosu (v%) v roce 2009 

Typ daně ČR SR 

Daň z příjmů fyzických osob 19,31 15,97 

Daň z příjmů právnických osob 19,25 22,30 

Daň z přidané hodnoty 37,57 37,51 

Spotřební daně  19,85 17,92 

Majetkové (místní) daně 2,91 5,26 

Ostatní daně a poplatky  1,10 1,05 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo financí SR, vlastní výpočty.  

 

Implicitní daňové sazby (ITR) hodnotí strukturu daňového systému dle jednotlivých 

ekonomických aktivit. Z grafické analýzy je zřetelné, ţe ve všech sledovaných ukazatelích jsou 

sazby ITR podstatně vyšší v ČR. V posledních letech došlo u obou zemí ke sníţení implicitních 

daňové zátěţe z práce (ITR_LA) a z kapitálu (ITR_CA) v důsledku postupného sniţování 

daňových sazeb. Jelikoţ české úpravy sazeb byly doprovázeny rozšiřováním základu daně, byl 

tento pokles méně viditelný. Implicitní daňové sazby ze spotřeby (ITR_CO) jsou dlouhodobě na 

stabilní úrovni. 
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Graf 3.6 Implicitní daňové sazby v ČR a SR za rok 2008 

Zdroj: Taxation trends in the European Union2010: Main results. Belgium : Eurostatas, European 

commission 2010. 42 s. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/ge

n_info/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_main_results_en.pdf>. ISBN 978-92-79-15802-5. 

 

3.4.2 Alternativní ukazatele daňové komparace  

Mimo výše zmíněných světových ukazatelů lze na daňové systémy pohlíţet i 

z alternativního hlediska. Obsah těchto ukazatelů zohledňuje i jiné prvky neţ výši daňových 

sazeb. Mezi ně se řadí den daňové svobody, tedy den, kdy občan začne vydělávat sám na sebe, a 

ne na stát. V ČR tento index kaţdoročně vypočítavá Liberální institut a na Slovensku to je 

Nadácia F.A. Hayeka. Český den daňové svobody byl pro rok 2010 stanoven na 18. června
87

 a 

na Slovensku to je 7. červen
88

, o 11 dní dříve, coţ činí z hlediska DDS slovenský daňový systém 

méně náročný.  

Dalším alternativním ukazatelem je tax misery index (index daňově mizérie) časopisu 

Forbes, který porovnává pouze horní sazby nejdůleţitějších daní. Zde pro rok 2010 prozatím 

údaje zveřejněny nejsou, ale vzhledem k jednoduchosti výpočtu tohoto ukazatele jej lze snadno 

odvodit. Hodnota tohoto indexu je pro ČR 99, na Slovensku je index o něco vyšší v důsledku 

větších odvodů na pojistném, a to 105,6. Statutární výše sazeb je tedy v SR vyšší, avšak 

v porovnání s ostatními státy (z roku 2009) jsou hodnoty tohoto ukazatele poměrně nízké.
89 

 

Prozatím ani jeden z ukazatelů nezohlednil administrativní náročnost daňového systému. 

Tímto úkolem se zabývá studie Paying Taxes, kterou kaţdoročně zveřejňuje World Bank a 
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firma Price-waterhouse Coopers ve spolupráci s International Finance Corporation. Ze 183 

porovnávaných zemí světa se ČR umístila v celkovém hodnocení studie na 128. místě. 

Slovensko se umístilo o něco lépe, na 122 místě. Poplatníci v ČR stráví vyplňováním daňových 

přiznání 557 hodin ročně, coţ ČR řadí na 167. místo. Na Slovensku je to pouze 257 hodin, díky 

čemuţ zaujímají 103. místo. V ČR proběhne ročně 12 daňových plateb (40. místo) v SR je to 31 

plateb (98. místo). V celkovém daňovém zatíţení, měřeném objemem všech daní a příspěvků 

jako procenta ze zisku firem, se ČR umístila na 132. místě s 48.8%, SR na 131. místě s 48.7%.
90

  

Z výše uvedených ukazatelů vše nasvědčuje, ţe slovenský daňový systém je 

transparentnější neţ ten český, coţ staví SR do atraktivnější pozice pro potencionální investory.  
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Závěr  

Rozpad tehdejšího Československa dal podnět k vzniku dvou samostatných států 

s vlastním daňovým systémem. Obě země však přijaly legislativní úpravy v oblasti daňové, které 

byly původně formulovány právě pro Československo. Následný vývoj se tak ubíral stejným 

směrem, aţ do dob, kdy obě země přistoupily k razantním reformám. Jako první přijalo zcela 

novou formu daňových zákonů Slovensko a to jiţ v roce 2004. Jejich daňová reforma se opírala 

o koncepci rovné daně a měla odstranit nesystémové prvky a učinit tak daňovou soustavu 

flexibilnější. Česká republika přijala změny s platností v roce 2008. Koncept reformy však byl 

postaven za účelem odstranění deficitů veřejných rozpočtů, avšak relevantní posouzení dopadů 

daňové reformy není moţné, v důsledku propuknutí světové krize koncem roku 2008. Právě tato 

celosvětová ekonomická krize se podepsala v následném poklesu veškerých daňových příjmů.  

Reformy v obou zemích se nejvíce dotkly daně z příjmů fyzických osob. Byly zrušeny 

progresivní sazby zdanění resp. zavedeny jednotné sazby daně. Na Slovensku navíc doprovázené 

výrazným zúţením moţných daňových úlev, coţ česká legislativní úprava výrazně postrádá. 

Česká koncepce DPFO je doplněna o nestandardní výpočet daňového základu tzv. „superhrubou 

mzdu“ coţ relativně zvyšuje statutární sazbu daně z 15 % na cca 20 %. Naopak Slovensko 

hrubou mzdu upravuje o odpočet na pojistném, relativní sazba je tedy niţší cca 16%. Tato 

skutečnost se projevila v následné analýze daňové incidence dle modelových poplatníků, kdy u 

ukazatele I. a II. se projevila, skoro ve všech případech, niţší daňová zátěţ na Slovensku. 

Výjimku v obou případech tvořily skupiny poplatníků s dětmi a pouze s jedním příjmem, zde byl 

dopad daně niţší v ČR. Z pohledu zaměstnavatelů, byly náklady práce nepatrně vyšší na 

Slovensku u všech sledovaných skupin.
91

 Analýzou bylo zjištěno, ţe český koncept DPFO je 

více pro sociálně zaměřen a vykazuje větší tendence progresivity neţ slovenská úprava. 

Fiskálním významem se DPFO u obou zemí staví na stejnou pozici. Po decentralizaci veřejných 

rozpočtů, která proběhla na Slovensku v roce 2005, takměř 93 % výnosu daně připadá 

rozpočtům obcí a vyšších územních celků. V ČR inkaso daně připadá především státnímu 

rozpočtu. Příjmy rozpočtů byly ve svém vývoji značně ovlivněny makroekonomickým 

prostředím jednotlivých zemí. V SR, na základě jednoduché regresní analýzy, byla zjištěna 

vysoká závislost mezi příjmem DPFO a obecnou mírou nezaměstnanosti zatímco v ČR tento 

vztah potvrzen nebyl. Avšak zde byla prokázaná závislost vývoje příjmů DPFO na změnách 

statutárních daňových sazeb. Tyto poznatky by mohly být vodítkem pro směřování hospodářské 
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politiky. Z grafické analýzy vývoje podílu příjmů DPFO na HDP, byla prokázána vyšší daňová 

zátěţ fyzických osob v ČR, ale s postupnými klesajícími tendencemi.  

Pro zjednodušení byla v práci vymezena daň z příjmů právnických osob, ve smyslu 

příjmu z čistě podnikatelské činnosti. Konstrukční prvky daně jsou takřka identické, stejně jako u 

předchozí důchodové daně je zásadním rozdílem kvantifikace moţných slev na dani, kterých je 

v SR podstatně méně. Analýza efektivních korporátních daňových sazeb poukázala na vyšší 

zatíţení DPPO v ČR, čím staví Slovensko do atraktivnější pozice pro potencionální investory. 

Výhodou je taky slovenská přehlednější úprava zákona o daních z příjmů a nezdaňování 

dividend. Niţší zatíţení bylo vypozorováno i u ukazatele podílu daně na HDP. Slovenské 

podnikatelské prostředí lze shledat za poměrně stabilnější, jelikoţ pokles v příjmech v důsledku 

ekonomické krize byl markantně menší, neţ tomu bylo v ČR.  

Odlišní charakter mají v obou sledovaných soustavách daně majetkové. SR svou 

reformou zcela zrušila daň dědickou a darovací a následně o rok později i daň z převodu 

nemovitostí. Česká legislativní úprava si tento koncept ponechala. Následně byly tedy 

komparovány pouze konstrukční prvky daně z nemovitostí a daně z motorových vozidel. Tyto 

daně byly na Slovensku po decentralizaci veřejných rozpočtů transformovány na daně místní 

společně s místními poplatky. Zásadní odlišnosti u daně z nemovitostí je moţnost úpravy 

veškerých sazeb. Tato příleţitost je sice shodně ponechána v rukou jednotlivých municipalit, 

avšak v porovnání s českou úpravou, která vyuţívá korelační koeficienty pouze u určitých druhů 

nemovitostí, je tento systém mnohem přehlednější a jednoduší a také činní místní municipality 

více soběstačné. Koncept daně silniční resp. daně z motorových vozidel je také zcela jinak 

postaven. Na Slovensku určení moţných osvobození či daňových úlev je výhradně v kompetenci 

vyšších územních samosprávních celků, jakoţ i stanovení výsledné sazby daně, která je 

limitována pouze minimálními sazbami stanovenými zákonem. Oproti tomu česká legislativní 

úprava tyto podmínky striktně vymezuje v zákoně. Výnos daně v ČR náleţí Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury a občan tedy ví, ţe výběr daně povede k jejímu zlepšení. V SR je výnos 

určen vyšším územním celkům, a proto nemusí být příjem z této daně nutně nesměřován do 

dopravní infrastruktury.  

Daně ze spotřeby jsou v rámci harmonizace, podřízen směrnicím Evropské unie. 

Jednotlivé konstrukční prvky jsou tedy do větší míry zcela identické. Rozdílné znaky se 

vyskytují především u jednotlivých sazeb, kdy EU stanovuje limity pro jejich minimální hranici. 

Komparace zde byla tedy zaměřena právě na vyhodnocení procesu harmonizace tohoto souboru 

nepřímých daní. Deskripce vývoje podílu daní na HDP potvrdila skutečnost přibliţování daňové 

zátěţe zejména v případě DPH. Tento fakt se dá přikládat právě procesu harmonizace. Nepatrně 
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vyšší hodnoty ukazatele byly zjištěny v případě ČR. Spotřební daně u obou komparovaných 

zemí zaujímají největší podíl na daňových příjmech, který v průběhu období postupně narůstá. 

Zajímaví je i pohled na incidenci nepřímých daní jelikoţ jim nepodléhá přímo důchod ale pouze 

spotřeba. Bylo zjištěno, ţe změny v sazbách a jednotlivý dopad daně je odvislí od elasticity 

poptávky po jednotlivých statcích či sluţbách. Při změně daňových sazeb tak dochází k odlišným 

přesunům daňového břemene na prodávající a kupující. Daňová incidence se dá tedy odvodit od 

struktury výdajů na spotřebu průměrné domácnosti.  

Analýzou daňového mixu se potvrdil současný trend přesouvání daňové zátěţe z daní 

přímých na nepřímé, které se u obou zemí podílejí nadpoloviční většinou na daňovém výnosu. 

Ze srovnání daňového zatíţení obou systémů prostřednictvím ukazatele daňové kvóty, vyplývá 

jednoznačně větší zátěţ pro české daňové poplatníky. Tuto skutečnost potvrdil i ukazatel dne 

daňové svobody, kdy čeští poplatníci musí pracovat o 11 dní déle, aby pokryly výdaje státu. 

Také zdanění jednotlivých ekonomických aktivit dle implicitních daňových sazeb se prokázalo 

podstatně vyšší v ČR. V posledních letech však došlo k výraznému sníţení daňového zatíţení 

v případě práce a kapitálu. Jediný ukazatel který vyhodnocuje ČR, jako zemi s niţším daňovým 

zatíţením, byl tax misery index, ten se však skládá pouze ze statutárních sazeb hlavních daní a 

odvodů na pojistném. Analýza administrativní náročnosti daní Světové banky, poukázala na 

jednodušší a transparentnější daňový systém v případě Slovenska.  

Komplexně lze tedy vyhodnotit daňový systém Slovenské republiky za méně náročný, 

výklad legislativy za srozumitelnější a dopad daňové incidence za menší neţ v případě ČR. 

Česká republika by měla tedy především provést důkladnou revizi zákona o daních z příjmů, se 

zaměřením na nespočetné mnoţství výjimek, které se v něm nacházejí a činí ho administrativně 

sloţitým. Také by mělo dojít ke zváţení existence daně dědické a darovací. Administrativní 

náklady jsou velmi vysoké a rovnají se téměř příjmům z těchto daní. Rozpočtové určení 

jednotlivých daní by mohlo být také jasněji specifikováno, ve prospěch obcí. Niţším územním 

celkům by se tak garantoval stálý příjem.  

V současnosti stojí obě země před velkou výzvou, jak se vypořádat s následky 

celosvětové krize, které se plošně projevili i v poklesech daňových příjmů. Správně nastavený 

daňový systém a legislativa by měly těmto výkyvům odolat. Slovenská republika se především 

dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, potencionální kroky v oblasti daňové by 

měli být tedy směřovány na náklady práce. Českou republiku dále čekají reformní kroky 

především v oblasti důchodové, které však dle mého názoru měli být jiţ provedeny zároveň 

s reformou daňovou v roce 2008. V této souvislosti česká legislativa uvaţuje o absolutním 

zrušení sníţené sazby DPH a získání tak dodatečných příjmů v rámci připravované důchodové 
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reformy. Výsledná podoba u sazeb DPH však zatím není známa, návrhy o konečných změnách 

legislativy se mění takřka ze dne na den, coţ svědčí o poměrně nestabilním politickém prostředí 

v Česku. Od 1. 4. 2011 vejde v platnost novela zákona o DPH, která zasahuje do její nynější 

podoby, jejím cílem je zapracovat do zákona směrnice Rady EU v oblasti DPH. Novela zavádí 

např. nový institut ručení odběratele za DPH, které nebylo záměrně odvedeno, změny v oblasti 

uplatnění nároku na odpočet daně, změny u oprav základu a výše daně v jiných případech či 

zpřísnění podmínek u osvobození od daně při dovozu zboţí. Další změny v oblasti daňové jsou 

plánovány na rok 2013, kdy by mělo dojít právě ke sníţení administrativní náročnosti daní, 

zrušení superhrubé mzdy, zvýšení sazby DPFO na 19% či zvýšení odvodů na pojistném. 

Výsledné striktně vymezené podmínky daňového systému by mohly vést k lepší platební 

morálce a celkové efektivitě, právě jako v případě Slovenska. Většina změn by však neměla 

směřovat pouze k úpravám statutárních sazeb, měl by se také přehodnotit nadměrný sociální 

postoj a štědrost daňového systému. 
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