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1 ÚVOD 

 Veřejné finance téměř každé evropské země vykazují deficitní hodnoty. Výdaje 

státních rozpočtů mnohonásobně převyšují příjmy a deficity veřejných financí rostou 

do magických čísel. Protože Česká republika je členem Evropské unie, měla by splňovat 

Maastrichtská kritéria, v případě vstupu do Evropské hospodářské a měnové unie. Jedno 

z Maastrichtských kritérií uvádí, že podíl deficitu státního rozpočtu vůči hrubému domácímu 

produktu (dále jen „HDP“) nesmí překračovat 3 % HDP. Deficit státního rozpočtu České 

republiky v roce 2009 činil 5,3 % HDP. Toto číslo je poměrně vysoké a naznačuje, že politika 

země by měla směřovat k šetření a potřebným reformám. Proto se tato bakalářská práce 

zabývá daňovou reformou, která proběhla v roce 2008, a jejími dopady na státní rozpočet 

České republiky. Daně jsou hlavním příjmem státního rozpočtu, z tohoto důvodu musí stát 

uplatňovat takovou daňovou politiku, která bude motivovat daňové poplatníky k práci 

a následně k odvádění financí do veřejných rozpočtů. 

 Základním cílem bakalářské práce je analyzovat výsledek daňové reformy platné 

od 1. 1. 2008 a její dopady na státní rozpočet České republiky v letech po reformě. Zejména 

analyzovat změnu daňových příjmů do státního rozpočtu. Vedlejším cílem je analyzovat 

zásadní změny daňového systému České republiky po daňové reformě platné od 1. 1. 2008. 

Bakalářská práce využívá metodu deduktivně-teoretickou a metodu komparace. 

Metoda deduktivně-teoretická je použita v první kapitole. Metoda komparace je využita v třetí 

kapitole při srovnávání daňových reforem České a Slovenské republiky.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola „Teoretické přístupy 

k daním“ obsahuje tři podkapitoly. Zde je nastíněn z historického hlediska daňový systém 

od vzniku samostatné Československé republiky. Poté se zabývá definicí daně a vysvětlením 

funkcí daně. V další části kapitoly jsou daně klasifikovány dle vazby na důchod residenta: 

na daně přímé či nepřímé a progrese.  

Druhá kapitola „Daňová reforma České republiky z roku 2008“ se zabývá samostatnou 

daňovou reformou, především jsou zde nastíněny primární změny daňového systému, které 

nabyly v platnost 1. 1. 2008 za Topolánkovy vlády. Nejvíce jsou analyzovány daně, které 

zajímají celé spektrum daňových poplatníků, zejména daň z příjmu fyzických osob, daň 



2 

 

z příjmu právnických osob, nepřímé daně (DPH a spotřební daň), majetkové daně, ekologické 

daně a reforma ve mzdách. Následně je analyzována změna dávek státní sociální pomoci. 

Třetí kapitola „Stav státního rozpočtu České republiky po provedení daňové reformy“ 

především analyzuje změnu struktury daňových příjmů státního rozpočtu před a po daňové 

reformě. V jednoduchých tabulkách lze porovnat změnu daňových příjmů. Příjmy v roce 2009 

byly ovlivněny finanční krizí. Následně je uvedena komparace daňové reformy mezi Českou 

republikou a Slovenskou republikou. Poslední podkapitola se zabývá mými inovačními 

návrhy daňové reformy do budoucnosti. Závěr kapitoly se soustředí na zhodnocení reformy. 
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2 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K DANÍM 

2.1 Historie daňového systému od roku 1918 

 Daňový přechod v samostatné Československé republice nebyl vůbec jednoduchý. 

První světová válka omezila činnosti finančních úřadů, úředníci vykonávali vojenskou službu 

nebo se zabývali zásobovací agendou. Od vzniku první republiky se aspirovalo k sjednocení 

daňového systému, protože na Slovensku a v Podkarpatské Rusi existoval odlišný daňový 

systém. Proto v roce 1918 stát zřídil Ministerstvo financí ČSR. Oficiální vznik nového státu 

Československo se datuje k 28. 10. 1918 a náš stát přebírá daňový systém z Rakouska-

Uherska, který byl tvořen dávkami, které byly vyměřovány přímo nebo nepřímo. Národním 

shromážděním byl v roce 1919 vydán nostrifikační zákon1, protože většina podniků měla 

sídlo mimo Československo, což mělo za následek ztrátu daňových příjmů. V roce 1921 

proběhlo zasedání Národního shromáždění, kde se zdůraznila potřeba daňové reformy. 

Reforma měla za cíl sjednotit daně celého státu, kodifikovat nepřehlednou škálu daňových 

předpisů a nařízení a modernizovat daňový systém. (Široký, 2010) 

 Jak píše Široký (2010, str. 39): „Pečlivě a dlouze připravovaná daňová reforma 

proběhla v roce 1927, mj. rovněž zavedla časovou shodnost kalendářního roku s rokem 

berním, přímé daně již nebyly ukládány z výtěžku minulého kalendářního roku na příští rok 

berní, a uzákonila všeobecný zákaz nominálního přesunu daně, kterou zaměstnavatel platil 

za zaměstnance (každý poplatník si měl uvědomit vlastní daňovou povinnost).“ 

 Daňová soustava v roce 1928 se skládala z daní přímo a nepřímo vyměřovaných. 

Do daňové soustavy přímo vyměřovaných daní patřily majetkové daně a osobní přímé daně 

(všeobecná daň výdělková, výdělková daň podniků veřejně účtujících, daň z důchodu, daň 

z příjmů, daň z vyššího služebného a tantiémová dávka). Předmětem daně důchodové byly 

příjmy fyzické osoby neboli celé domácnosti. Sazba je progresivní a pohybuje se od 1 % 

do 29 %. Všeobecná daň výdělková se vztahuje na čistý výnos určitého podniku, pokud nebyl 

založen jako právnická osoba. Sazba daně je od 2,5 % do 4 %. Subjektem zvláštní daně 

výdělkové jsou právnické osoby a podniky ovládané zahraničními společnostmi. Základní 

                                                 
1 Zákon umožňující úředně nařídit, aby se zahraniční sídla a hospodářská vedení podniků působících na území 
Československa přesunula na území republiky. 



4 

 

daňová sazba je 8 %. Majetkové daně byly děleny na dva typy: domovní daň a pozemková 

daň. Cukr, líh, minerální oleje, šumivé víno, pivo a zapalovadla byly podrobeny akcízům. 

Nepřímé daně prodělaly vývoj v letech 1920 – 1927, kdy byly zavedeny všeobecná daň 

nápojová, daň z droždí, daň z masa, daň z kyseliny octové, daň z uhlí, daň z vodní síly, daň 

z limonád, minerálních a sodových vod, daň z přídavku ke kypření těsta a daň z motorových 

vozidel. Obsazení Československého státu datujícího se k 15. březnu 1938 přináší pro státní 

finance revoluci. Byl přerušen samostatný vývoj československého berního práva. Na pokyn 

říšského vůdce byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. To znamenalo, že stát vykonával svá 

práva (včetně daňového) samostatně, ale byly podřízeny potřebám Třetí říše. Daňová soustava 

za druhé světové války nedoznala zásadních změn, byly pouze upravovány přirážky 

k jednotlivým daním a byla zrušena přepychová daň. (Široký, 2010) 

 Po skončení druhé světové války došlo k reformě daňové soustavy až v roce 1948, kdy 

byla zavedena zemědělská daň a místo všech spotřebních daní a daně z obratu daň všeobecná. 

Nová hospodářská a zejména politická situace vedla k další reformě daňové soustavy, která se 

datuje k 1. lednu 1954. Daňový systém se rozdělil na daně placené podnikovou sférou a daně 

a poplatky placené obyvatelstvem (domácnostmi). U podnikových daní bylo známo, že byly 

hlavním příjmem pro státní kasu. Tedy byly primárním zdrojem, což mělo za následek 

neúměrně vysoké daňové zatížení. Systém zdanění obyvatelstva byl méně důležitým, 

z důvodu zanedbatelného přínosu do rozpočtových příjmů. Dominantní úlohu zde měla daň 

ze mzdy. Rok 1966 měl přinést zásadní změny v národním hospodářství a v ekonomických 

podmínkách. Základem hmotné zainteresovanosti podniků se stal hrubý zisk. Jak uvádí Široký 

(2008, str. 43): „Do státního rozpočtu byly podniky povinny odvést 18 % ze základu, který 

tvořil hrubý zisk po odpočtu odvodu ze základních prostředků (6 % ze zůstatkové ceny 

prostředků, které nebyly uvedeny do provozu), odvod ze zásob (2 % včetně nákladů příštích 

období a nedokončené výroby)“. Tento způsob se neosvědčil a v roce 1970 byla soustava 

podnikových odvodů nahrazena podnikovými daněmi. Sazba daně činila 60 %, kterou ale 

mohlo ministerstvo financí snížit až na polovinu. (Široký, 2010) 

 V listopadu roku 1989 se vláda rozhodla, že současná daňová soustava nebude 

reformována. Cílem bylo vytvořit zcela nový daňový systém k 1. lednu 1993. Samozřejmě 

v letech 1989 až 1993 došlo k několika změnám. Daňová reforma v roce 1993 byla opravdu 

rozsáhlá. Daňový systém po roce 1993 se skládá z daně z příjmů fyzických osob (daň z příjmů 

literární a umělecké činnosti, daň ze mzdy, daň z příjmů obyvatelstva), daně z příjmů 
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právnických osob (důchodová daň, zemědělská daň, odvody)2. Další daně, které byly 

vytvořeny, jsou daň z nemovitostí sloučením zemědělské a domovní daně, daň darovací 

z notářského poplatku z darování, daň dědická z notářského poplatku za dědictví a daň 

převodu nemovitostí z notářského poplatku z převodu nemovitostí. Poslední změna se týkala 

daně z obratu, která byla po roce 1992 rozdělena na daň z přidané hodnoty a daň spotřební. 

(Kubátová, Vítek, 1997) 

 Daňovou soustavu Československé republiky v roce 1990 tvoří systém odvodů 

do státního rozpočtu: systém odvodů do státního rozpočtu, důchodová daň, zemědělská daň, 

daň z obratu, daň ze mzdy, daň z příjmů obyvatelstva, daň domovní, daň z příjmů z literární 

a umělecké činnosti, státní poplatky a místní poplatky. Důchodové dani podléhají podniky, 

jejichž zakladatelem jsou národní výbory (např.: družstva, podniky, podniky se zahraniční 

majetkovou účastí a další organizace). Daňová sazba u většiny poplatníku činí 20 % ze zisku 

do 200 000 Kč a 55 % u zisku přesahující tuto hodnotu. Daň ze mzdy odvádějí občané 

ze svých mezd. Na druhou stranu se nezdaňují příjmy z nemocenského pojištění, 

důchodového zabezpečení a náhrad z cestovních výdajů. Sazby jsou klouzavě progresivní 

a činí maximálně 20 % ze mzdy nepřesahující 2 400 Kč. Poplatníkům, kteří vyživují méně 

než dvě osoby, se sazby daně zvyšuje až o 60 % podle charakteru poplatníka (muž či žena, 

věk atd.). Ale poplatníkům, kteří živí více než dvě osoby, se sazby daně snižuje až o 70 %. 

Dani z příjmů z literární a umělecké činnosti podléhají občané, vykonávající jakoukoliv 

literární nebo uměleckou činnost, která není spjata s pracovním poměrem. Sazba daně je také 

klouzavě progresivní a dosahující nejvyšší hodnoty 33 % ze základu přesahujícího 50 000 Kč 

ročně. Z drobných příjmů se sráží 3 % daň. Daň z příjmu obyvatelstva je uvalena na všechny 

příjmy občana, které nepodléhají dani ze mzdy, dani zemědělské nebo dani z literární 

a umělecké činnosti. Sazba daně je klouzavě progresivní od 15 % ze základu daně do 60 000 

Kč a 55 % ze základu daně přesahující 1 080 000 Kč. (Široký, 2010) 

2.2 Definice daně a její funkce 

 Vysvětlit definici daně není jednoduchý úkol. V českém právním řádu není daň nijak 

definována, ale v mnoha odborných literaturách uvádí autoři spoustu definicí daní. Jak uvádí 

                                                 
2 Důchodová daň (ze zisku, z objemu mezd), zemědělská daň (ze zisku, z objemu mezd) a odvody ze zisku (ze 
zisku, z objemu mezd). 
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Kubátová (2010, str. 16): „Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená 

platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně 

opakuje v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo 

je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti)“. 

Autorky Vančurová, Lachová (2008, str. 9) tvrdí: „Daň může nabývat různorodých forem, 

a tak si ji lze nejlépe definovat podle vlastností, které musí mít“. Autorky se ztotožňují 

s vlastnostmi, které uvedla v definici paní Kubátová. 

 Neúčelovostí se rozumí to, že platební povinnost daně v určité výši nebude financovat 

určitý statek či službu, nýbrž že se stane součástí veřejného rozpočtu. Z tohoto veřejného 

rozpočtu budou financovány různé veřejné potřeby. Neekvivalentnost pro daňové poplatníky 

znamená, že nemají právo na jakoukoliv protihodnotu v určité výši, kterou odvedl pomocí 

daně do veřejného rozpočtu. Z ekonomického hlediska je daň forma redistribuce národního 

důchodu. To znamená, že hlavní povinností fyzických a právnických osob je přispívat 

na správný chod států. Zejména se jedná o osoby žijící nebo působící na území České 

republiky. Příspěvky neboli příjmy veřejných rozpočtů, které jsou zapotřebí pro činnost státu, 

dělíme na daně, poplatky, půjčky a dary. (Kubátová, 2010) 

  Poplatek je peněžním ekvivalentem za jakékoliv služby poskytované veřejným 

sektorem. Jako takový je účelový dobrovolný, nepravidelný a nenávratný. Za poplatek tedy 

můžeme považovat poplatek za vystavení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Půjčka 

je úvěrový příjem veřejného rozpočtu. Je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba 

účelového nebo neúčelového charakteru – podle toho, zda ji vláda přijala s úmyslem 

financovat určitý projekt, nebo zda jejím cílem je vyrovnat deficit rozpočtu. viz. Kubátová 

(2010, str. 18) Z uvedené definice můžeme usoudit komparaci od daně či poplatku. Půjčka 

je tedy návratná včetně úhrady úroku. Dar je dobrovolná nenávratná platba do veřejného 

rozpočtu. Dar je často v nepeněžní formě. Dar může být účelový i neúčelový. 

(Kubátová, 2010) 

 Daně můžeme zařadit mezi nástroje hospodářské politiky. Z výše uvedeného je zřejmý 

hlavní význam daně, tedy příspěvek do veřejného rozpočtu. Ale nesmíme opomenout to, že 

daň plní několik funkcí. Mezi základní funkce patří funkce alokační, funkce redistribuční 

a funkce stabilizační. Alokační funkce se používá tehdy, jestliže tržní mechanismy nejsou 

schopny zajistit efektivnost alokace zdrojů. V tomto případě daně pomohou tento nedostatek 

korigovat a zajistí umístění zdrojů tam, kde by se jich při tržní alokaci nedostalo. 
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Redistribuční funkce je důležitá z hlediska přerozdělování důchodů. Rozdělení důchodů 

a bohatství fungováním trhu je z hlediska veřejného mínění nespravedlivé. Proto redistribuční 

funkce daní zmírňuje rozdíly v důchodech. Přesun části důchodů a bohatství od bohatších 

k chudším, čímž je zajištěna solidárnost ve společnosti daného státu. Stabilizační funkce 

souvisí se zmírňováním cyklických výkyvů v ekonomice, zajišťuje dosažení zaměstnanosti 

a cenové stability. Daňový systém je schopen ovlivňovat agregátní národohospodářské 

ukazatele a ovlivňovat ekonomické chování subjektů. 

2.3 Klasifikace daní 

 Daně můžeme třídit podle mnoha hledisek, ale základním tříděním daní je třídění 

podle jejich vazby na vlastní důchod daňového poplatníka, teda na:  

• daně přímé, 

• daně nepřímé. 

 Daňové zákonodárství zohledňuje rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi 

i terminologicky. Subjekt u daní přímých se nazývá poplatník, zatímco u nepřímých daní jsou 

subjekty dva: plátce – odevzdává daň finančnímu úřadu, a poplatník – fakticky ji platí 

v podobě vyšší ceny. 

 Dále můžeme daně dělit podle objektu daně, a to na: daně důchodové – jsou placené 

fyzickými i právnickými osobami z jejich důchodů; daně ze spotřeby – jsou takové daně, 

které zatěžují spotřebu výrobků nebo služeb a daně z majetku – předmětem je movitý nebo 

nemovitý majetek. 

 Daně můžeme třídit podle charakteru veličiny, z níž se daň platí, na daně kapitálové – 

objektem daně je stavová veličina, která vyjadřuje množství, zjištěná k určitému datu 

a v určitý čas a běžné – objektem daně je toková veličina, vyjadřující určitý tok neboli přesun. 

Stavová veličina vyjadřuje např. množství peněz na účtu, zboží na skladě nebo stav 

nemovitého majetku. Toková veličina se vyjadřuje za určité časové období (rok, měsíc apod.), 

a řadíme zde produkt, důchod, přidanou hodnotu, spotřebu atd. 

 Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka třídíme daně na osobní - je daní 

adresnou, vztahuje se na konkrétního poplatníka a zohledňuje jeho platební schopnost 
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(typickou daní v daňové soustavě České republiky jsou daně z příjmů fyzických osob) 

a in rem - se platí bez ohledu na platební schopnost poplatníka (mezi tyto daně patří zejména 

daň spotřební, výnosové, z přidané hodnoty a daň silniční). 

 Dalším způsobem třídění daně považujeme podle vztahu mezi velikostí daně 

a velikostí daňového základu. Rozlišujeme daně na: stanovené bez vztahu ke zdaňovanému 

základu, specifické a ad valorem. Daně stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu platí 

každý subjekt jenom proto, že existují – daň paušální a z hlavy. Daně specifické se vytyčují 

podle množství jednotek daňového základu nebo množství jednotek užitečné vlastnosti 

v daňovém základu. Názorným příkladem může být počet litrů čistého alkoholu 

(daň spotřební) či stanovené na základě rozlohy pozemku nebo velikosti užívané plochy 

(daň pozemková, domovní). Daně ad valorem jsou stanoveny podle ceny zdaňovacího 

základu. Jedná se tedy o daň důchodovou nebo výnosovou a jejich výše se určuje 

v peněžitých jednotkách ze základu daně. (Kubátová, 2010) 

 Podle daňového určení klasifikujeme daně na státní – vyskytují se u federálních států 

(daň federální); municipální; svěřené – celostátně platné daně, které jsou svěřeny do vládních 

rozpočtů nižších úrovní a daně nadstátní – v Evropské unii (dále „EU“) jsou placeny 

členskými státy do rozpočtů EU nebo se vyskytují ve federativních státech (např. Spojené 

státy americké). 

 Klasifikace daní OECD3 má sloužit zejména pro porovnávání různých zemí. 

V následujícím rozdělení lze vidět třídění podle předmětu zdanění, dále viz příloha podle 

subjektu, který daně platí, a podle účelu. Důležitým hlediskem je, zda jsou daně placeny 

domácnostmi nebo podniky, a také jestli tento transfer probíhá pravidelně či nikoliv.  

• 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

• 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

• 3000 Daně mezd a pracovní sily 

• 4000 Daně majetkové 

• 5000 Daně ze zboží a služeb 

• 6000 Ostatní daně 

                                                 
3 Celková klasifikace OECD udává příloha č.1. 



 

2.3.1 Daně přímé 
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Graf 2.1. Přímé daně České republiky

Zdroj: Vančurová, Láchová (2008). Vlastní zpracování.
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a z jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy ze závislé činnosti 

a funkční požitky, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy. 

Daň z příjmů právnických osob – je univerzální důchodovou daní. Jak uvádí autorky 

Vančurová, Lachová (2008, str. 67): „V posledních desetiletí se vedou na teoretické úrovni 

spory o to, zda je vůbec její existence vhodná nebo nutná. Vlastníky právnických osob jsou 

totiž ve svých konečných důsledcích vždy fyzické osoby“. Existenci daně z příjmů PO můžeme 

odůvodnit zejména schopnosti rychlejšího dopravení příjmů do veřejných rozpočtů. 

Poplatníky daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu 

podle zvláštního právního předpisu (dále „poplatníci“). Nejčastěji se jedná o akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezených nebo družstevními podniky. (Kesti, 2009) 

Daňová povinnost pocházející z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, tak 

i ze zahraničí se vztahuje k poplatníkům, kteří mají na území České republiky sídlo či místo 

svého vedení. Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré 

činnosti a nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak. (Marková, 2010) 

Daň silniční – představuje zcela nový typ daně, kde podle klasifikace dani OECD řadí mezi 

daně spotřební. Cílem daně silniční je tvorba finančních aktiv pro údržbu, opravy, 

rekonstrukce a výstavbu nové silniční sítě. Poplatníkem je fyzická či právnická osoba, která 

je provozovatelem motorového vozidla registrovaného v České republice. Předmětem daně 

silniční jsou všechna registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou 

provozována v České republice za účelem podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů 

a registrována v České republice jsou předmětem daně, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 

používána za účelem podnikání.  

Daň darovací – poplatníkem daně darovací je ten, kdo majetek bezúplatně získal 

(dále „nabyvatel“). Výjimku tvoří fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 

v tuzemsku a poskytne bezúplatně majetek fyzické nebo právnické osobě, která nemá sídlo 

v tuzemsku, je poplatníkem daně vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem. 

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí movitého, nemovitého majetku či jiného 

majetkového prospěchu. 

Daň dědická – poplatníkem daně dědické je jednotlivý dědic, který nabil dědictví na základě 

závěti, ze zákona nebo z obou právních důvodů, které nabylo pravomocného rozhodnutí 
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příslušného orgánu. Předmětem daně dědické je nabytí movitého či nemovitého majetku 

děděním.  

Daň z nemovitostí – jsou zde zakomponovány daně z pozemků a ze staveb. Uvedené 

naznačuje, že majitel pozemku nemusí být majitelem stavby na daném pozemku a naopak. 

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku a předmětem daně z pozemků jsou 

pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou zapsány v katastru nemovitostí.  

Poplatníkem daně ze stavby je vlastník stavby, bytových jednotek (rodinný dům, byt) nebo 

samostatného nebytového prostoru. Předmětem daně ze staveb jsou stavby, pro které byl 

vydán kolaudační souhlas, nebo stavby používány před kolaudačním souhlasem, které byly 

stavebním úřadem prohlášeny způsobilé k užívání. 

Daň z převodu nemovitostí – poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající 

(„převodce“), nabyvatel nemovitosti je v tomto případě ručitelem. Výjimka se vztahuje 

k výměně nemovitostí, kde převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně. 

V daňových zákonech Marková (2010, str. 101) uvádí jako předmět daně:„Předmětem daně 

z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu 

nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota 

podílu převodce, který měl před vypořádáním“.  

2.3.2 Daně nepřímé 

 U daní nepřímých se předpokládá, že na subjekt nedopadají přímo, ale nepřímo – jsou 

zahrnuty v ceně zboží nebo služeb, které hradí. Subjekt, který daně odvádí, není totožný 

se subjektem, který je platí. To znamená, že je přenáší na jiný subjekt. Můžeme tedy tvrdit, že 

objektem nepřímých daní je spotřeba. V následujícím grafu pozorujeme dělení na daně 

univerzální a selektivní. 

 



 

Graf 2.2. Nepřímé daně České republiky

Zdroj: Vančurová, Láchová (2008). Vlastní zpracování.
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• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci zrealizování ekonomické 

činnosti (s místem plnění v tuzemsku), 

• pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné 

v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo 

právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání 

(s místem plnění v tuzemsku), 

• dovoz zboží (s místem plnění v tuzemsku). 

Spotřební daň – plátcem je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového 

skladu, oprávněným příjemcem nebo výrobcem, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. 

Dále je plátce právnická nebo fyzická osoba, které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit:  

• při dovozu,  

• v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než 

na které se osvobození vztahuje, 

• v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než 

na které se vrácení daně vztahuje, 

• v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků.  

Plátcem je rovněž ta fyzická nebo právnická osoba: 

• která uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně (pokud zákon nestanoví jinak), 

• která poruší režim podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných 

výrobků, 

• která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, a neprokáže, že 

se jedná o výrobky zdaněné nebo výrobky oprávněně nabyté bez daně, 

• které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených 

do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo 

určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy 

vybraných výrobků určených pro účely podnikání, 

• při vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit při přechodu nebo převodu vlastnického 

práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně, 

• v případě zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České 

republiky. 
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 Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropského společenství 

vyrobené nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. Spotřební daň se dále 

dělí na: 

• daň z piva, 

• daň z vína a meziproduktů, 

• daň z lihu, 

• daň z minerálních olejů, 

• daň z tabákových výrobků. 

2.3.3 Klasifikace daní podle stupně progrese 

 Třídění daní podle stupně progrese je úzce svázáno s požadavkem spravedlnosti. Pro 

posouzení spravedlnosti zdanění je nutné vědět, který z poplatníků platí větší daň 

(„bohatí nebo chudí“). Z toho vyplývá, že je nutno zjistit, jak se mění míra zdanění s růstem 

důchodu. Rozlišujeme pak daně: proporcionální, progresivní a regresivní. 

(Kubátová, Vítek, 1997) 

Proporcionální – je to daň, kdy s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění. 

Poplatník platí stejné % ze svého důchodu, bez ohledu na výši důchodu. 

Platí: 

Daň

Důchod
= konstanta 

Progresivní – je to daň, kdy s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění zvětšuje. 

Poplatník platí ze svého důchodu čím dál tím větší část, z důvodu jeho vyššího důchodu. 

Platí: 

Daň

Důchod
= rostoucí funkce důchodu 

Regresivní – je to daň, kdy s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění snižuje. 

Poplatník platí ze svého důchodu čím dál tím menší část, z důvodu jeho vyššího důchodu. 

Platí: 

Daň

Důchod
= klesající funkce důchodu 
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2.4 Dílčí shrnutí 

 Kapitola se zabývala teoretickými přístupy k daním. Samostatný daňový systém se 

započal utvářet vznikem samostatného Československého státu, převzetím daňového systému 

Rakouska-Uherska. Zásadní změna daňové soustavy proběhla v roce 1927, kdy nabyla 

účinnosti historický první daňová reforma. Za hlavní obměnu můžeme považovat rok 1993, 

kdy po rozdělení federace byla daňová soustava zcela pozměněna. Tento krok představoval 

výrazný zásah do ekonomiky.  Hlavní rysy daňového systému od roku 1993 jsou zachovány 

do současnosti. Daňová reforma z roku 2008 pozměnila daňovou soustavu tak, aby 

stabilizovala veřejné finance. Taktéž byla zavedena tzv. ekologická daň.   

 V českém právním řádu není daň nijak specificky definována. Daň je odvod neboli 

transfer finančních prostředků ze sektoru soukromého do sektoru veřejného. Základem 

pochopení úlohy daní je znát funkce daní, které vyplívají z hlavních ekonomických funkcí 

veřejného sektoru. Jedná se o funkce alokační, redistribuční a stabilizační. Za další důležitou 

podkapitolu považujeme klasifikace daní. Nejzákladnější třídění daní se vztahuje na důchod 

poplatníka, tedy na daně přímé a nepřímé. Přímé daně na rozdíl od nepřímých dání jsou 

viditelnější, a tedy i více pociťovány. Vyhovují daňové spravedlnosti, právě pro jejich 

spravedlnost. Mezi nejvýznamnější přímé daně bezesporu patří daně důchodové, tedy daň 

z příjmu právnický a fyzických osob. Mezi další přímé daně řadíme majetkové daně, jako 

jsou: daně z nemovitostí, daň silniční, daň darovací, daň dědická a daň z převodu nemovitostí. 

Nepřímé daně jsou teda méně viditelnější. Jsou schovány v cenách zboží a služeb. Do daní 

nepřímých řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Od roku 2008 jsou do daňového 

systému České republiky zakomponovány ekologické daně, které jsou definovány 

a vysvětleny v následující kapitole. Dále daně dělíme podle objektu daně, charakteru veličiny, 

vztahu k platební schopnosti poplatníka, vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového 

základu a podle stupně progrese. Členění podle stupně progrese je úzce spjato s požadavkem 

spravedlnosti. Rozlišujeme tedy daně proporcionální, progresivní a regresivní. 
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3 DAŇOVÁ REFORMA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 

 Reforma veřejných financí, jako nejdiskutovanější téma za vlády Mirka Topolánka, 

dostala posvěcení od obou komor Parlamentu České republiky. Vláda předložila sněmovně 

návrh zákona 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných financí 24. 5. 2007. Poslanecká sněmovna 

tento zákon schválila 21. 8. 2007. Pro se vyslovilo 101 poslanců z řad poslaneckých klubů 

ODS, KDU-ČSL, SZ a dvou nezařazených poslanců. Proti hlasovalo 99 poslanců z ČSSD, 

KSČM a jeden poslanec z klubu KDU-ČSL. Dne 19. 9. 2007 senát podpořil zákon 

o stabilizaci veřejných rozpočtů 49 hlasy z 80 přítomných senátorů. Prezident Václav Klaus 

zákon podepsal dne 5. 10. 2007. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů nabyl účinnosti dne 

1. 1. 2008. 

3.1 Důvody zavedení reformy 

 Za hlavní důvod, proč byla schválena reforma veřejných financí, se označuje právě 

stav dlouhodobě deficitních výsledků veřejných financí České republiky. Deficit veřejných 

financí se drží stále rostoucího trendu navzdory působení příznivých faktorů mezi něž řadíme: 

ekonomický vzestup, využívání mimořádných příjmů, krátkodobé úspory a převody 

do rezervních fondů, útlum nákladů spojených s transformací ekonomiky a stabilizací 

bankovního sektoru (Ministerstvo financí ČR, 2007). Jestliže i přes tyto příznivé faktory 

ekonomika hospodaří s deficitními rozpočty, které každoročně rostou, je zmíněná reforma 

na místě. Česká republika jako člen Evropské Unie by měla dodržovat některé pravidla. 

Jedním z těchto pravidel je maastrichtské kriterium pro přijetí eura, které stanovuje, že podíl 

deficitu státního rozpočtu vůči HDP nesmí překračovat 3 % HDP.  

 Z grafu 3.1 je možno analyzovat, že kritérium se nedaří plnit, protože vládní deficit je 

téměř každoročně vyšší než zmíněná 3 %. Primární příčinu deficitu tvoří zejména běžné 

neboli mandatorních výdaje, které každým rokem rostou. Bez reformy by mandatorní výdaje 

převýšili příjmy státního rozpočtu již v roce 2009, jak lze vidět v grafu 3.2. 
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Graf 3.1 Stav veřejných financí – vládní deficit (trvale deficitní hospodaření) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Reforma veřejných financí 2007 – 2010. 

Graf 3.2 Stav veřejných financí – struktura výdajů bez zavedení reformy veřejných 

financí 

 

 

 

 

 

 

 Snižování deficitu veřejných financí je pro hospodaření naší ekonomiky velmi 

důležité. Zejména se jedná o naši důvěryhodnost vůči investorům, kteří u nás investují svůj 

kapitál nebo nám půjčují své prostředky, kterými odstraňujeme schodky ve státním rozpočtu. 

Jestliže hospodářská politika nebude věrohodná a Česká republika nebude schopna splácet své 

závazky, může si pohoršit u ratingových agentur. Následkem bude pro ČR komplikovanější 

si půjčit finanční zdroje. Pro detailnější vykreslení nutnosti reformy je zde analyzováno pět 

hlavních bodů podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2007).:  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Reforma veřejných financí 2007 – 2010. 
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• Bez potřebných reformních kroků by se mohla ČR dostat do dluhové pasti, kdy by 

nezbylo ani na výdaje pro sociálně potřebné, natož pak pro investice na vědu 

a výzkum nebo financování rozvoje infrastruktury. 

• Největším problémem veřejných financí je neudržitelný růst mandatorních výdajů. 

Mandatorní jsou „přikázané“ výdaje, které jsou externě stanoveny 

(zejména zákonem); jsou povinné a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. 

Jsou jimi například výplaty sociálního zabezpečení, důchodů, nemocenské apod. 

• Výši sociálních mandatorních výdajů významně ovlivnilo přijetí předvolebních 

sociálních balíčků na jaře 2006. Bez jakýchkoli zásahů by tento nárůst činil 

od 1. 1. 2007 celých 68 mld. Kč, což je nejvyšší meziroční přírůstek v historii 

(za poslední 2 roky vlády ČSSD o 100 mld. Kč). 

• Tato skutečnost zásadně změnila výchozí situaci proti stavu před parlamentními 

volbami 2006, kdy byly předkládány volební programy politických stran. 

• Jen dávky státní sociální podpory stouply ze 34 mld. Kč v roce 2006 na 54,4 mld. Kč 

v roce 2007 a zabudováním automatických valorizací by výrazně stoupaly i nadále. 

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

 Následující text se bude zabývat analýzou změn reformy daňového systému, která je 

nedílnou součástí konsolidace veřejných financí. Nastíněn bude stav daňového systému České 

republiky před a po daňové reformě pro srozumitelnější porozumění změn. Provede analýzu 

změn legislativních předpisů v daňové oblasti a některé novelizační kroky v následujících 

letech. V neposlední řadě by měly zaznít důvody a cíle navržených a odsouhlasených změn 

daňové reformy:  

• Podpora hospodářského růstu, 

• sociální citlivost vůči ekonomicky neaktivní populaci,  

• podpora rodin s dětmi,  

• podpora ekonomické aktivity,  

• podpora udržitelného rozvoje. (Kalousek, 2007) 
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3.2  Změny v daňovém systému po daňové reformě 

3.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

 Je univerzální daní. Tato daň je spjata s největším očekáváním, což znamená 

předpoklad výběru značných finančních prostředků od poplatníků. Daň z příjmu fyzických 

osob (dále jen „DPFO“) má zajišťovat redistribuci důchodů od bohatších obyvatel k sociálně 

slabším skupinám. Má tedy formu daňově spravedlnosti. Příjem veřejných financí z DPFO 

tvoří veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců.  

 Před vstupem daňové reformy v platnost fungovalo u DPFO  progresivní zdanění 

poplatníků. Daňová stupnice měla čtyři pásma ve výši 12 %, 19 %, 25 % a 32 %. Vyplývá 

tedy, že poplatník s vyšším důchodem se dostává do jiného daňového pásma a odvede vyšší 

částku. Daňová reforma zavádí tzv. rovnou daň ve výši 15 % z příjmů poplatníků, jež 

podléhají DzPFO. Pro rok 2009 se počítalo se sazbou daně 12,5 %, která nakonec nebyla 

uplatněna. Dále také již nebylo možné uplatňovat společné zdanění manželů, které má 

kompenzovat zvýšení slev na manžela či manželku. Rovná daň je oblíbeným předmětem 

sporu politických debat. Rozbor českého daňového systému totiž ukazuje, že tuzemská rovná 

daň je pouze klam. Jak uvádí následující tabulka 3.1 systém slev na dani, daňových bonusů 

totiž nakonec vede k daňové progresi4.  

Tab. 3.1 Podíl čistá/hrubá mzda 

v Kč. 

Hrubá mzda Čistá mzda Podíl čistá/hrubá mzda 

12 000 12 115 1,01 

24 000 20 380 0,85 

50 000 38 300 0,77 

120 000 90 680 0,76 

Zdroj: Zdražil. Česká rovná daň je fikce. Někteří jsou si rovnější. Vlastní zpracování 

 Další novinkou od 1. 1. 2008 je zavedení superhrubé mzdy, která se skládá z hrubé 

mzdy plus pojistného na sociálním a zdravotním pojištění, které musí za zaměstnance platit 

zaměstnavatel. Zjednodušeně řečeno tedy hrubá mzda plus 35 %, které činí již zmíněné 

                                                 
4 Sleva na dani je určená pro všechny poplatníky stejně, bez ohledu na výši příjmu. To znamená, že u poplatníků 
s vyšším příjmem tyto slevy nemají taková vliv jako u poplatníků s nižším příjmem. To vede i k nulové daňové 
povinnosti pro některé poplatníky. 
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pojištění (sociální pojištění 26 %, zdravotní pojištění 9 %). Z uvedeného můžeme analyzovat, 

že sazby daně z příjmu FO není 15 %, ale dosáhne výše 20,25 %. Také slevy na dani byly 

novelizovány. Především u slev dochází k značnému zvýšení a zvýhodnění na dítě. V tabulce 

3.2 je uveden přehled změn slev na dani. 

Tab. 3.2 Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě 

Zdroj: Hospodářská komora ČR. Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008. 

 Seznam veškerých změn u DPFO je nespočet. Výše uvedené změny považujeme 

za stěžejní a v následujících bodech je poukázáno na další změny, které přinesla daňová 

reforma k 1. 1. 2008.    

• Akceptace pojistných smluv o soukromém životním pojištění uzavřených 

i s pojišťovnami na území EU nebo EHS pro účely úlev při placení pojistného daňové 

zvýhodnění u poplatníka, případně u zaměstnavatele.  

• Zrušení daňového osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů 

(dále jen „HZL“) a to u HZL emitovaných po 31. 12. 2007. U HZL již emitovaných, 

případně emitovaných do konce letošního roku zůstává osvobození zachováno.  

• Změna v osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob pokud jde o příjmy 

z prodeje cenných papírů. Od roku 2008 dochází k prodloužení časového limitu pro 

osvobození z příjmů z prodeje cenných papírů 6 měsíců na 5 let. Zachování 6-ti 

měsíčního časového testu se bude i nadále vztahovat pouze na investiční cenné papíry 

a cenné papíry kolektivního investování, tedy obchodovatelné na regulovaném trhu 

cenných  papírů.  
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• Vyloučení zaplaceného pojistného na sociální a zdravotní pojištění z daňových výdajů 

u OSVČ  při stanovení základu daně od roku 2008. (Tato změna koresponduje se 

zavedením superhrubé mzdy jako základu daně u zaměstnanců.)  

• Zrušení minimálního základu daně pro podnikající fyzické osoby od roku 2008 

(pro rok 2007 je stanoven minimální základ daně na 120.800 Kč).  

• Zrušení zvláštního režimu pro výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích 

období a to v souvislosti se zavedením rovné daně, kdy již tento režim ztrácí smysl.  

• Zvýšení limitu pro uplatnění  daně vybírané srážkou  podle zvláštní sazby daně 

ze 3000 na 7000 Kč u příjmů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu apod. 

a současně zvýšení zvláštní sazby daně z těchto příjmů z 10 na 15 % pro rok 2008 a na 

12,5 % od roku 2009. (Finance, 2007)  

3.2.2 Daň z příjmů právnických osob (DPPO) 

 Daňová reforma přinesla mnoho změn, které se nevyhnula ani daň z příjmů 

právnických osob (dále jen „DPPO“). Nejvýznamnější změnou je bezesporu snižování 

daňových sazeb. Pro rok 2007 byla platná 24 % sazba, která se v následujících letech snižuje 

až na 19 %. Tedy 21 % od 1. 1. 2008, 20 % od 1. 1. 2009 a 19 % od 1. 1. 2010. Uplatnění 

sazby daně se váže na počátek zdaňovacího období oproti stávající úpravě, kdy se aplikovala 

sazba daně platná k poslednímu dni zdaňovacího období. Tyto změny mají zejména 

zatraktivnit Českou republiku pro investice obecně, stimulovat příliv zahraničních investic, 

zohlednit vliv daňové konkurence. Dále podporovat veškeré podnikatelské subjekty 

k aktivnějšímu ekonomickému přístupu na trzích. Zde nastává otázka, zda nižší úroveň 

zdanění inspiruje subjekty k aktivnějšímu ekonomickému chování. Jestliže je firma založena 

za účelem zisku, bude se tento zisk tvořit při kterémkoliv daňovém zatížení.  

 Daňová reforma přináší opravdu mnoho dílčích změn DPPO. V následujícím textu 

budou zmíněny ty nejdůležitější. Zrušení odpisové skupiny 1a. Do této skupiny se zahrnovaly 

osobní automobily a automobily skupiny N1. Od roku 2008 jsou uvedené automobily 

převedeny do 2. odpisové skupiny, tzn., že budou odepisovány pět let. Novinkou je také 

hromadná registrace DPH. Jedná se o skupinu spojených osob se sídlem v České republice, 

která je považována za jednoho plátce DPH. Všechny subjekty ve skupině mají jedno 

identifikační číslo. Další změna se týká zdanitelného zisku firem a podnikatelů. Zisk se 

od 1. 1. 2008 musí navýšit o částku neuhrazených závazků. Jedná se o závazky, které jsou 

po splatnosti o více než třicet šest měsíců nebo jsou promlčené. V případě uhrazení závazků 
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může podnikatel nebo firma svůj základ daně opětovně snížit. Samozřejmě zmíněným 

stanovám podléhají i závazky vzniklé před účinností reformy. Poslední změna, která je 

uvedena se vztahuje k osvobození dividend a kapitálových výnosů. Reforma rozšiřuje 

stávající osvobození dividend garantované směrnicí 90/435/EHS také na dividendy, které jsou 

přijaté od společností se sídlem mimo Evropskou Unii. Podmínkou je, že dceřiná společnost 

podléhá dani z příjmů alespoň 12% v zemi, kde má sídlo. Dále zavádí osvobození od DzPPO 

u kapitálových příjmů z prodeje akcií a podílů dceřiných společností. 

3.2.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

 Daňový systém České republiky řadí DPH do nepřímých daní. Tedy můžeme usoudit, 

že výpadky příjmů z důchodových daní musí být nahrazeny někde jinde, čili z části z DPH. 

Tento krok je navržen z důvodu nepřímé vazby na poplatníka. Poplatník toto zdanění snáší 

lepé, než kdyby mu bylo vzato z jeho důchodu. Mezi nejvýznamnější novinky DPH patří 

zvýšení snížené sazby z 5 % na 9 %. Do snížené sazby řadíme potraviny včetně nápojů5, 

dřeviny, rostliny, dětské pleny, knihy, noviny, časopisy, zdravotnické prostředky, zvířata, 

stavební práce, dopravu atd. Zvýšení snížené sazby daně předpokládá mírné zdražení komodit 

a služeb. Základní sazba DPH zůstává nezměněna na 19 %. Další změna týkající se DPH je 

možnost skupinové registrace, která byla již zmíněna v podkapitole 3.2.2 Daň z příjmů 

právnických osob. Mezi další změny můžeme uvést: 

• Základ DPH – základ daně je rozšířen o daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a daň 

z pevných paliv. 

• Bytová výstavba (sociální bydlení) – od 1. 1. 2008 je možnost použít sníženou sazbu 

daně pro výstavbu sociálního bydlení.6 

• Závazné posuzování DPH - zavádí se možnost požádat Ministerstvo financí ČR 

o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda sazba DPH, kterou daňový subjekt 

navrhl na zdanitelné plnění (službu nebo zboží), je přiřazena správně v souladu se 

zákonem. (Hospodářská komora ČR, 2007) 

                                                 
5 Vyjma alkoholických nápojů, vymezené zvláštním právním předpisem. 
6 Byty s celkovou plochou včetně příslušenství do 120 m2 a rodinné domy s celkovou podlahovou plochou do 
350 m2. 
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3.2.4 Spotřební daně 

 Další změna se dotkla především obyvatel, kteří patří do skupiny aktivních 

konzumentů tabákových výrobků. Jedna se o akcízy7, které představují stabilní příjem 

do státní kasy a vlády jejích existenci vysvětlují snahou o omezení škodlivé spotřeby. 

(ŠIROKÝ, 2009) Reformní změny přinesly zvýšení procentní, pevné části daně, tak 

i navýšení minimální daně u cigaret. Tento krok povede k výraznému zdražení a je vázán 

harmonizací zdanění tabákových výrobků v EU. Evropskou legislativní bázi tvoří směrnice 

č. 92/79 o sbližování daní z cigaret, dále směrnice č. 92/80 o sbližování daní z jiných 

tabákových výrobků než cigaret a směrnice č. 95/59 o daních jiných než daních z obratu, které 

ovlivňují spotřebu tabákových výrobků. (David, 2010) Tyto směrnice určují:  

• Minimální spotřební daň na cigarety ve výši 57 % maloobchodní ceny, v absolutní 

částce minimálně 60 € na 1000 cigaret. 

• Minimální daň na tabák pro vlastnoručně balené cigarety ve výši 36 % maloobchodní 

ceny, 5 % na doutníky či doutníčky (resp. 11 € na 100 kusů či kilo), na jiný tabák pak 

20 % maloobchodní ceny, resp. 20 € na kilo. (Euroskop, 2008) 

 Reformní změny přinesly zdražení jedné krabičky o 5, 60 Kč. Z tabulky 3.3 můžeme 

analyzovat změny zvýšení sazeb spotřební daně na tabákové výrobky. U všech částí a sazeb 

došlo k navýšení částky. 

Tab. 3.3 Zvýšení sazby spotřební daně 

Zdroj: Hospodářská komora ČR. Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008. 

                                                 
7 Jedná se o formu nepřímých daní uvalené na spotřební předměty. 
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3.2.5 Daň dědická, daň darovací a daň z nemovitostí 

 U majetkových daní dochází obzvláštně k rozšíření osvobození od daně. U daně 

dědické se tato změna vztahuje nejen k osobám zařazeným do I., ale i osobám II. skupiny. 

To jsou zejména příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) 

a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které 

s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem 

nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti.  

 K významnému rozšíření osvobození dochází také daně darovací. Od 1. 1. 2008 je 

nově zcela osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, jestliže k němu dochází mezi osobami 

I. a II. skupiny. V právní úpravě před zavedením reformních změn bylo osvobození od daně 

darovací eliminováno částkami určité výše, vztahující se pouze na věci movité a to pro 

všechny tři skupiny osob. 

 Nově jsou u daně z nemovitostí osvobozeny pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, 

ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže obec spravující dané území tak stanoví 

obecně závaznou vyhláškou. Další změna se týká koeficientu, který je přiřazován obcím podle 

počtu obyvatel. U některých staveb a pozemků se násobí základní sazba daně z výše 

uvedeným koeficientem. Před reformou legislativa stanovovala koeficient pro obce do 300 

obyvatel ve výši 0,3 a pro obce do 600 obyvatel ve výši 0,6. Právě novelizace zákona 

ustanovila minimální výši koeficientu 1,0 pro všechny obce do 1000 obyvatel. 

(Komora daňových poradců ČR, 2008) Na tento krok nejvíce doplatily právě obce do 300 

obyvatel. Poslední změna nově zavádí místní koeficient, který obec pomocí obecně závazné 

vyhlášky může vyhlásit pro všechny nemovitosti na území obce ve výši 2, 3, 4 a 5. 

To znamená, že si obec může stanovit výši koeficientu. 

3.2.6 Ekologické daně 

 České republice jako členské zemi EU vznikla povinnost zavést daň z elektřiny, daň 

z pevných paliv, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Proto od 1. 1. 2008 byla 

daňová soustava České republiky rozšířena zcela novou ekologickou daní. Ministerstvo 

financí se zavázalo, že od roku 2008 započne s realizací první etapy. První etapa je 

charakterizována zdaněním elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších 

plynů. Cílem druhé etapy v časovém horizontu 2010 – 2013 je změna sazeb a daňových 

zvýhodnění u pevných paliv, elektřiny a zemního plynu. Poslední třetí etapa plánována 
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na roky 2014 – 2017 předpokládá prohloubení a rozšíření daňové základny v závislosti 

na výsledcích z předcházejících let. Správu daní vykonávají celní orgány. Zdaňovacím 

obdobím je kalendářní měsíc.  

 Ekologická reforma by měla také zmodernizovat daňovou soustavu. Příkladem je 

Velká Británie, která v roce 2001 zavedla energetické daně. Daňový systém byl efektivnější 

zejména v zisku do státní pokladny ze znečištění ovzduší. Tedy vyšší příjmy od podniků, 

které mohou být využity na eliminaci znečišťování nebo nižší příjmy a menší znečišťování 

krajiny ze strany podniků. (Němcová, Kotecký, 2008) 

 Daň z elektřiny – předmětem daně je elektřina uvedená pod kódem nomenklatury8 

2716. Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazby daně činí 28,30 Kč/MWh.  

Plátcem daně z elektřiny je: 

• dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, 

• provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, 

• fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným 

účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, 

• fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou 

elektřiny osvobozené od daně. (Komora daňových poradců ČR, 2008) 

Od daně je osvobozena například elektřina, která je: 

• ekologicky šetrná; 

• vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); 

• vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně 

z pevných paliv nebo spotřební daně. (Komora daňových poradců ČR, 2008) 

 Daň z pevných paliv – předmětem daně jsou černé uhlí uvedené pod kódem 

nomenklatury 2701, hnědé uhlí uvedené pod kódem nomenklatury 2702, koks uvedené pod 

kódem nomenklatury 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod kódem nomenklatury 2706, 

2708, 2713 až 2715. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spáleného 

tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spáleného tepla v původním vzorku. 

Plátcem daně z pevných paliv je: 

                                                 
8 Je systém pojmenování a zařazování (klasifikace) určitých objektů jakožto prvků dané kategorie. 
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• dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, 

• fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným 

účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, 

• fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou 

pevných paliv osvobozených od daně. (Komora daňových poradců ČR, 2008) 

Od daně jsou osvobozena například paliva určená: 

• k výrobě elektřiny, 

• k výrobě koksu, 

• jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodách na daňovém území, 

• v chemických, metalurgických či mineralogických procesech, 

• k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena. (Komora 

daňových poradců ČR, 2008) 

 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů – předmětem daně je plyn uvedený 

pod kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. Základem daně je množství plynu 

v MWh spáleného tepla.  Sazby daně jsou uvedeny v § 6 zákona 261/2007 Sb. Plátcem daně 

ze zemního plynu je: 

• dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, 

• provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel 

podzemního zásobníku plynu, 

• fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, 

kterému odpovídá vyšší sazba daně, 

• fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným 

účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, 

• fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu 

osvobozeného od daně. (Komora daňových poradců ČR, 2008) 

Od daně je osvobozen například plyn určený: 

• pro výrobu tepla v domácnostech, 

• k výrobě elektřiny, 

• jako pohonná hmota pro plavby na vodách, 
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• v metalurgických procesech či mineralogických postupech. (Komora daňových 

poradců ČR, 2008) 

3.3 Dávky státní sociální podpory 

 Reforma veřejných financí měla na straně první zjednodušit daňový systém a zajistit 

příjmy státního rozpočtu, tak na straně druhé stabilizovat veřejné výdaje. Jak už bylo 

zmíněno, největší výdaje státního rozpočtu tvoří mandatorní výdaje.  Zde se řadí i sociální 

dávky. I když se sociální dávky netýkají daňové reformy, bude věnována pozornost hlavním 

změnám.  

 První změna se týká přídavku na dítě. Tato dávka byla poskytována v závislosti na 

výši příjmu rodiny za kalendářní rok ve třech pásmech. Od roku 2008 se vyplácí pouze pevná 

částka, která je diferencována podle věku dítěte. Nárok na přídavky mají nově rodiny, jejichž 

příjem je do 2,4 násobku životního minima rodiny9. 

Tab. 3.4 Přídavky na dítě od roku 2008 

Věk nezaopatřeného dítěte 
Výše přídavku na dítě měsíčně v Kč 

od 1. 1. 2008 

do 6 let 500 

6 - 15 let 610 

15 - 26 let 700 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Státní sociální podpora po 1. lednu 2008. 

Vlastní zpracování. 

 Sociální příplatek prošel také novelizací. Nárok na tento příplatek vznikal rodiči, který 

pečuje o nezaopatřené dítě. Podmínkou byl příjem rodiny z minulého kalendářního čtvrtletí 

do 2,2 násobku životního minima rodiny. Od roku 2008 se tento koeficient snížil na 

2,0 násobek. Tabulka 3.5 nám ukazuje hranici měsíčního čistého příjmu pro získání nároku 

sociálního příplatku v úplné rodině. 

                                                 
9 Před účinností reformy o stabilizaci veřejných výdajů měly nárok na přídavek na dítě rodiny s příjmem 

do 4 násobku životního minima rodiny. 
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Tab. 3.5 Sociální příplatek od roku 2008 

Úplná rodina (oba 
rodiče) s počtem 

nezaopatřených dětí 

Životní 
minimum rodiny 

Hranice čistého příjmu v Kč/měsíc pro 
nárok na sociální příplatek od 1. 1. 

2008 

jedno do 6 let 7 080 14 160 

dvě 5 a 8 let 9 040 18 080 

tři 5, 8 a 12 let 11 000 22 000 

čtyři 5, 8, 15 a 16 let 13 250 26 500 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Státní sociální podpora po 1. lednu 2008. 

Vlastní zpracování. 

 Další změna se týká rodičovského příspěvku. Stejně jako před rokem 2008 má na tuto 

sociální dávku nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje 

o dítě, které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek. Hlavní 

změny rodičovského příspěvku doznaly tři výměry, které jsou udány v pevných měsíčních 

částkách – zvýšené, základní a snížené. Rodič si může určit čerpání rodičovského příspěvku 

na dobu dvou, tří nebo čtyř let. Při volbě doby čerpání si rodič rovněž volí výši příspěvku: 

• rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství, nebo 

peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) 

do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který 

má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; 

• klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; 

o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM. 

• pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) 

v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 

(3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008)

  

 Změna se týká rovněž porodného. Před reformou veřejných financí bylo porodné 

poskytováno jako jednorázová dávka bez ohledu na příjem rodiny. Porodné za jedno dítě 

činilo 17 760 Kč. Od roku 2008 se tato jednorázová dávka vyplácí ve výši 13 000 Kč a již 

nebude automaticky valorizována. 



29 

 

3.4 Dílčí shrnutí  

 Stav veřejných financí od roku 1998 se neustále zhoršuje. Jak už bylo zmíněno, bez 

reformních kroků by už v roce 2009 mandatorní výdaje převýšili veškeré příjmy státního 

rozpočtu. Proto reforma veřejných financí byla opravdu nutná. Daňovou reformu z roku 2008 

považuji z hlediska historického za poměrně velký zásah do daňového systému České 

republiky. Hlavním cílem daňové reformy bylo zejména zjednodušení a zpřehlednění daňové 

soustavy ČR. Musím usoudit, že tento cíl se nepodařilo splnit. Daňový systém se pomocí 

reformy nepodařilo zjednodušit do takové míry, jak se předpokládalo. Tudíž se český daňový 

systém neustále považuje za jeden z nejsložitějších v Evropě. Na druhou stranu bych já 

osobně vyzvedl několik praktických změn. Postupným snížením důchodových daní dáváme 

jasně najevo podporu živnostenským profesím a zejména celé podnikatelské sféře. Obzvláště 

zavedení rovné daně považuji za povzbuzení pracovní morálky pro zaměstnance a zvláště 

za daňovou spravedlnost. 

 I přes rozsáhlé změny se nepodařilo deficit veřejných financí udržet pod hranicí tří 

procent. Svou úlohu zde sehrála samozřejmě světová hospodářská krize, která naši ekonomiku 

zasáhla. Přesto, že daňová reforma, ale i celý balíček reformy veřejných financí nebyl ideální 

pro výraznější stabilizaci veřejných financí a zejména státního rozpočtu, je lepší než žádná 

reforma. Legislativní změny by neměly pouze upravovat a novelizovat příjmovou stránku 

státního rozpočtu, ale mělo by se začít zejména od výdajové stránky. Pro tvorbu vyrovnaných 

státních rozpočtů do budoucna se nejprve musí stabilizovat a snižovat výdaje, což bude pro 

současné a příští generace znamenat silné utažení opasků. Následně bude potřeba zajistit stálé 

daňové příjmy státního rozpočtu. V následující kapitole budou analyzovány změny příjmů 

a výdajů státního rozpočtu před a po daňové reformě. Také bude nastíněna komparace mezi 

českou a slovenskou daňovou reformou. 

  



30 

 

4 STAV STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PŘED A PO 

ZAVEDENÍ DAŇOVÉ REFORMY 

 Hlavní důvod pro analyzování zejména daňových příjmů je snaha zjistit, zda se stav 

státního rozpočtu po legislativních změnách stabilizoval. Jedná se zejména o to, zda zmíněná 

daňová reforma, která je součástí reformy o stabilizaci veřejných rozpočtů, měla pozitivní 

nebo negativní vliv na finance státního rozpočtu. Zda legislativní změny daňového systému 

ČR zvýšily či snížily výnosy a zda zcela základní změny sociálních dávek dokázaly 

eliminovat výdaje státního rozpočtu. 

 Státní rozpočet je stěžejní složkou soustavy veřejných rozpočtů. Definicí státního 

rozpočtu je velká škála různorodých názorů. Jak uvádí Hamerníková, Maaytová (2010, 

str. 170) „Státním rozpočtem se rozumí centralizovaný fond peněžních prostředků, 

soustředěných do působnosti státu na principu nenávratnosti a neekvivalentního způsobu 

rozdělování. Z účetního hlediska je státní rozpočet bilancí příjmů a výdajů státu.“10 Z uvedené 

definice státního rozpočtu můžeme analyzovat určitou podobnost s definicí daně. Právě daně 

a pojistné na sociální zabezpečení jsou největším příjmem pro veřejné rozpočty, zejména 

pro rozpočet státní. Mezi další příjmy státního rozpočtu řadíme nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a přijaté transfery. Výdajovou stránku tvoří výdaje na nákup zboží a služeb 

a mandatorní výdaje11 

 Státní rozpočet ČR je od roku 1996 stabilně sestavován jako deficitní. Státní dluh ČR 

činí už téměř 1,3 bilionů Kč, což je poměrně nízké číslo vůči ostatním evropským zemím. 

Za negativní se zejména považuje vysoké tempo růstu zadlužení. Pouze na úrocích zaplatí 

ročně státní pokladna bezmála 80 miliard Kč. Z uvedeného lze tedy usoudit, že výše státního 

dluhu a výše ročně placených úroků je opravdu nezanedbatelná. Právě už zmíněné mandatorní 

výdaje nejvíce zatěžují výdajovou stránku státního rozpočtu a daňové příjmy jsou základním 

a nejvýraznějším příjmem státního rozpočtu. 

  

                                                 
10 Další definici uvádí Rozpočtová pravidla dle zákona č. 218/2000 Sb.: „Státní rozpočet tvoří finanční vztahy, 

které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce. Rozpočet obsahuje očekávané příjmy 

a odhadované výdaje a je souhrnem finančních dokumentů, tj. zákona o státním rozpočtu, rozpisu ukazatelů 

státního rozpočtu a rozpočtů organizačních složek státu.“ 
11 Mezi mandatorní výdaje patří i kvazimandatorní výdaje. Jsou to výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 
armádu, mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, zahraniční pomoc apod. 
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4.1 Státní rozpočet před daňovou reformou 

4.1.1 Struktura daňových příjmů státního rozpočtu před daňovou reformou 

 Schválený rozpočet na rok 2005 byl z hlediska příjmů 824,8 mld. Kč. Skutečnost 

k 31. 12. 2005 byla 866,5 mld. Kč, což odpovídá 105,05 % rozpočtu schváleného. Celkové 

výdaje činily 922,8 mld. Kč. Z výpočtu tedy vyplývá schodek státního rozpočtu ve výši 

56,3 mld. Kč. Celostátní inkaso daňových příjmů činilo 644,2 mld. Kč, z tohoto výnosu 

připadlo státnímu rozpočtu 460,4 mld. Kč (jedná se o 71,6 %). Zbývajících 183,8 mld. Kč 

získaly rozpočty územně samosprávných celků a státní fond dopravní infrastruktury. Rok 

2006 byl charakteristický zvýšením schodku státního rozpočtu o 41,3 mld. Kč, tedy 97,6 mld. 

Kč. Během roku 2006 došlo ke dvěma změnám státního rozpočtu. Při první změně byly 

navýšeny příjmy i výdaje o 5 mld. Kč z důvodu odstranění povodňových škod vzniklých 

v roce 2006. Tato změna neovlivnila schodek státního rozpočtu. Druhá změna proběhla 

v prosinci, kdy byly navýšeny výdaje státu na sociální politiku a schodek o 9,3 mld. Kč. 

Celkové příjmy v roce 2006 činily 923,1 mld. Kč (50,8 % z částky tvořily daňové příjmy) 

a výdaje 1 020,6 mld. Kč. Státní rozpočet pro rok 2007 dosáhl schodku 66,4 mld. Kč, ale 

došlo k jeho částečnému snížení oproti roku 2006. Celkové příjmy činily 1 025,6 mld. Kč 

(více než 52 % tvořily daňové příjmy). Výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 

1 092,3 mld. Kč. 

 Tabulka 4.1 analyzuje veškeré daňové příjmy veřejných financí, tak i státního rozpočtu 

před zavedením daňové reformy z roku 2008. Největší příjmy do státního rozpočtu plynou 

z nepřímých daní a důchodových daní. Především se jedná o DPH, DPPO a DPFO. 

Zajímavostí jsou příjmy z cla. Před vstupem ČR do Evropské Unie náležely všechny příjmy 

z cla státnímu rozpočtu. Po vstupu do Evropské Unie se tyto výnosy staly příjmem 

pro rozpočet EU. Z vybrané částky připadá státnímu rozpočtu ČR pouze 25% a zbylých 75% 

je příjmem zmíněného rozpočtu EU. Příjem, který plyne do financí ČR má za funkci pokrýt 

potřebné výdaje spjaté s výběrem cla. Zmíněný příjem 1,2 mld. Kč je uvedených 25 %. Inkaso 

daňových příjmů státního rozpočtu vzrostlo mezi roky 2005 a 2006 o 8,8 mld. Kč. Zejména 

vzrostlo inkaso DPH a spotřební daně, ale u důchodových daní došlo k jejímu poklesu. 

U DPFO k tomu došlo zejména legislativní změnou zákona č 669/2004 Sb., který zavedl nový 

systém pro poplatníky vyživující dítě ve společné domácnosti. Také zavádí společné zdanění 

manželů, kde manželé s výrazně odlišným příjmem, při rozdělení společného základu daně, se 
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dostali do nižšího příjmového pásma. Z toho vyplývá i nižší daňová povinnost. Dále změna 

zákona č. 545/2005 Sb., který snížil sazby daně z 15 % na 12 % a z 20 % na 19 %. DPPO je 

placena ve formě záloh. Tento fakt se odráží v inkasu roku 2006. Je ovlivněno hospodářskými 

výsledky z roku 2005 a částečně i roku 2004. Snížení inkasa DPPO v roce 2006 bylo 

ovlivněno snížením sazby daně v roce 2005 o 2 p.b. na 26 % a zrychlením odpisů 

v 1. až 3. skupině, který se týkal veškerého hmotného majetku. Tyto legislativní změny se 

odrazily na nižším příjmu DPPO do státního rozpočtu pro rok 2006. 

Tab. 4.1 Daňové příjmy veřejných financí a státního rozpočtu v letech 2005 – 2007 

(v mld. Kč) 

Daňové příjmy 

Celkem pro rok 2005 Celkem pro rok 2006 Celkem pro rok 2007 

Celostátní 

inkaso 

Inkaso 

státního 

rozpočtu 

Celostátní 

inkaso 

Inkaso 

státního 

rozpočtu 

Celostátní 

inkaso 

Inkaso 

státního 

rozpočtu 

DPH 206,9 146,8 218,1 153,5 235,0 166,6 
Spotřební daně 110,6 103,7 119,6 112,6 139,0 131,6 
Daň z příjmů FO 142,4 94,8 136,8 91,6 151,5 102,1 
v tom: závislá činnost 110,4 76,4 111,6 77,0 126,0 87,1 

           kapitálové výnosy 6,3 4,5 7,4 5,2 17,0 6,1 

      daňové přiznání 25,7 13,9 17,8 9,3 8,5 8,9 

Daň z příjmů PO 144,8 100,3 141,8 95,5 166,4 114,8 
Majetkové daně 8,1 8,1 8,5 8,5 10,6 10,6 
v tom: daň dědická 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

              daň darovací 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 

              daň z převodu 

nemovitostí 7,5 7,5 7,8 7,8 9,8 9,8 

Clo 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 
Správní poplatky x 3,7 x 3,9 x 4,1 
Poplatky za znečišťování 

životního prostředí
12 x 1,2 x 1,3 x 1,3 

Ostatní daňové příjmy
13 x 0,6 x 1,1 x 1,0 

Silniční daň 5,2 x 5,4 x 5,9 x 
Daň z nemovitostí 5,0 x 5,0 x 5,0 x 
Dálniční poplatky 3,2 x 3,3 x 2,4 x 

Ostatní daně a poplatky
14 16,9 x 18,2 x 19,5 x 

CELKEM 644,2 460,4 657,9 469,2 736,7 533,5 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Návrhy státních závěrečných účtů České republiky za roky 

2005, 2006 a 2007. Vlastní zpracování.  
                                                 
12 Jedná se o poplatky, které představují povinnou platbu za využívání životního prostředí. (Ministerstvo financí 
ČR, 2010) 
13 Zde řadíme veškeré daňové příjmy nerozúčtované nebo neidentifikovatelné, ale i identifikovatelné, které nelze 
zařadit do jiných položek. 
14 Obsahem jsou místní daně a poplatky. Např. poplatek ze psů, poplatek ze vstupného apod. 
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 Mezi roky 2006 a 2007 lze sledovat obrovské navýšení daňových příjmů o 64,3 mld. 

Kč. U DPFO je patrný nárůst inkasa o 10,5 mld. Kč i přes skutečnost snížení sazby daně 

v nejnižších příjmových pásmech. Na růstu inkasa se zřejmě pozitivně podílel hospodářský 

růst ČR, který byl spojený s růstem zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. 

Nejvýznamnější fiskální daní je DPH. Její inkaso činilo v roce 2007 téměř 167 mld. Kč, 

tj. o 13 mld. Kč více než v roce předešlém. U DPH nedošlo k žádným podstatným 

novelizačním zákonům ovlivňující inkaso. Pozitivně se projevila v roce 2007 diskuze 

o reformě veřejných financí, která obsahovala zvýšení snížené sazby daně na 9 % a vyřazení 

výstavby rodinných a bytových domů ze snížené sazby daně. 

4.1.2 Struktura daňových příjmů státního rozpočtu po daňové reformě  

 Státní rozpočet ČR v roce 2008 hospodařil s velmi nízkým schodkem, který byl 

20 mld. Kč. Celkové příjmy byly ve výši 1 063,9 mld. Kč. Daňové výnosy státního rozpočtu 

činily 544,39 mld. Kč, což je 51,2 % státního příjmu. Výdaje na rok 2008 skončily ve výši 

1 083,9 mld. Kč. Hospodaření roku 2009 skončilo ve schodku 192,4 mld. Kč. Celkové příjmy 

byly 974,6 mld. Kč (49,8 % příjmů je tvořeno daňovými příjmy) a výdaje 1 167,0 mld. Kč. 

Z uvedeného je možno analyzovat nečekaný nárůst schodku a pokles příjmů státního 

rozpočtu.  

 Tabulka 4.2 analyzuje inkaso daňových příjmů celostátních, tak do státního rozpočtu 

v letech 2008 a 2009. Daňové příjmy státního rozpočtu se mezi roky 2008 a 2009 snížily 

o bezmála 60 mld. Kč. Hlavní příčinou je pokles hospodářského růstu ČR, který byl způsoben 

celosvětovou finanční krizí. Firmy, které v minulých letech prosperovaly, se dostaly 

do špatných hospodářských výsledků, což mělo za následek omezování výroby a propouštění 

pracovních sil. Tento jev se silně podepsal na daňových příjmech státního rozpočtu. Dokládá 

to vybrané inkaso z DPPO, které se propadlo o neuvěřitelných 43,9 mld. Kč oproti roku 2008. 

Také inkaso z DPFO, které je nižší o 9,3 mld. Kč ve srovnání s rokem 2008. Protože 

hospodářská krize měla za následek růst nezaměstnanosti a stagnaci růstu mezd, počet 

daňových poplatníků odvádějících příjmy do státního rozpočtu, se razantně snížil. I daně 

nepřímé doznaly klesajícího trendu, ale ne tak významného. Je to dáno především menší 

viditelností pro poplatníka. Tady poplatník nepociťuje placení těchto dani tolik, jako 

u důchodových daní. 
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Tab. 4.2 Daňové příjmy veřejných financí a státního rozpočtu v letech 2008 – 2009 

(v mld. Kč)  

Daňové příjmy 

Celkem pro rok 2008 Celkem pro rok 2009 

Celostátní 

inkaso 
Inkaso státního 

rozpočtu 
Celostátní 

inkaso 
Inkaso státního 

rozpočtu 

DPH 254,8 177,8 252,7 176,7 
Spotřební daně 133,0 125,5 131,1 123,8 
Daň z příjmů FO 143,3 95,0 127,4 85,7 
v tom:         závislá činnost 115,0 78,5 109,9 75,7 

    kapitálové výnosy 10,3 7,3 7,4 7,1 

daňové přiznání 18,0 9,2 10,1 2,9 

Daň z příjmů PO 187,6 127,2 127,1 83,3 

Majetkové daně 10,4 10,4 8,1 8,1 

v tom:         daň dědická 0,1 0,1 0,1 0,1 

                    daň darovací 0,3 0,3 0,2 0,2 

                    daň z převodu nemovitostí 10,0 10,0 7,8 7,8 

Clo 2,2 2,2 1,4 1,4 

Správní poplatky x 4,1 x 2,5 

Poplatky za znečišťování živ. prostředí x 1,3 x 1,4 

Ostatní daňové příjmy x 0,9 x 2,5 

Silniční daň 6,0 x 4,8 x 

Daň z nemovitostí 5,1 x 6,3 x 

Dálniční poplatky 2,8 x 2,9 x 

Ostatní daně a poplatky 19,7 x 18,8 x 

CELKEM 764,9 544,4 680,6 485,4 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Návrhy státních závěrečných účtů České republiky za roky 

2008 a 2009. Vlastní zpracování.  

4.1.3 Výsledek daňové reformy z roku 2008 ve vztahu ke státnímu rozpočtu 

 Daňová reforma z roku 2008 měla pomoci stabilizovat stav veřejných financí. Dále 

měla zjednodušit daňový systém ČR, motivovat poplatníky k ekonomické aktivitě 

a stabilizovat daňové příjmy státního rozpočtu. Z uvedených dat je možno analyzovat, zda 

daňová reforma napomohla ke stabilizaci veřejných financí a státního rozpočtu. Daňové 

příjmy roku 2008 byly o 10,9 mld. Kč vyšší než v roce 2007. DPFO, kde daňová reforma 

zavedla rovnou daň v podobě 15 %, měla motivovat poplatníky k práci. Jednou z motivací 

bylo poměrně značné rozšíření slev na dani. Analýza uvádí, že inkaso z DPFO  kleslo 

o 7,1 mld. Kč mezi rokem 2008 a 2007. Jednou z možností poklesu je celosvětová finanční 

krize, která se začala projevovat ve 4. čtvrtletí roku 2008. Dle mého názoru nelze motivovat 
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obyvatelstvo k práci, jestliže nedojde k razantnímu snížení sociálních dávek na podporu 

v nezaměstnání. Ve většině případů dosahují tyto dávky vyšší částky než minimální mzda. Na 

druhou stranu značného nárůstu inkasa dosáhly DPPO. Rozdíl mezi lety 2007 a 2008 činí 

12,2 mld. Kč. Za hlavní důvod se označuje postupné snižování daňové sazby, které motivuje 

ekonomické subjekty. Dalším důvodem je trvalý hospodářský růst z předešlých let. Inkaso 

DPH bylo zcela určitě pozitivně ovlivněno změnou nižší daňové sazby o 4 p.b. Růst inkasa 

státního rozpočtu byl o 11,2 mld. Kč vyšší než v předešlém roce. Tento růst mohl být větší, 

ale vysokým předzásobováním se firmy snažily dosáhnout nižší daňové sazby ke konci roku 

2007.  

Graf 4.1 Podíl daňových příjmů k celkovým příjmům státního rozpočtu České republiky

 

 

Vlastní zpracování.  

 Graf 4.1 znázorňuje podíl daňových příjmů k celkovým příjmům státního rozpočtu 

České republiky. Je zřejmé, že daňové příjmy jsou jednou z nejdůležitějších složek příjmů 

státního rozpočtu. V letech 2005 – 2009 se daňové příjmy podílely na celkových příjmech 

z 51,4 %. Zbylých 48,6 % plyne z příjmů pojistného na sociální zabezpečení, z nedaňových 

a ostatních příjmů. Dovoluji si tedy říct, že vláda by měla nastavit takové daňové nástroje, 

které povedou ke stabilním daňovým příjmům a budou motivovat k práci. Tedy k tvorbě 

nových pracovních míst. 
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 Je nutno podotknout, že výsledky vládních reforem se projevují až v horizontu 

několika let. Daňová reforma byla dobrým počátečním krokem k uzdravení financí státního 

rozpočtu. Do budoucna je nutná realizace dalších reformních kroků, které budou naopak 

stabilizovat výdajovou stránku státního rozpočtu. Jedná se zejména už o zmiňované sociální 

dávky, tedy reformu transferových prostředků. Dále reforma zdravotnictví a zejména reforma 

důchodů. 

4.1.4 Výdaje a jejich dopad na státní rozpočet po reformě veřejných financí 

 Dávky státní sociální podpory jsou dávky, které jsou poskytovány rodinným 

příslušníkům ve společensky uznávaných sociálních situacích. Stát pomocí vyplácení sociální 

podpory přebírá částečnou zodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Tyto dávky netvoří 

hlavní část výdajů státního rozpočtu, ale jsou zmíněny z důvodu legislativních změn 

v reformě o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podíl dávek státní sociální podpory na celkových 

výdajích státního rozpočtu činí pouze 4,45 %. Toto číslo je, jak se zdá zcela bezvýznamné. 

Ale je třeba si uvědomit, že každá ušetřená koruna přibližuje k vyrovnanému státnímu 

rozpočtu. Dle mého názoru je chvályhodné, že se Topolánkova vláda snažila nejen 

stabilizovat příjmy pomocí daňové reformy, ale také snižovat státní výdaje když pouze 

v minimální míře. 

Tab. 4.3 Dávky státní sociální podpory v letech 2006 – 2009 (v mil. Kč) 

Dávky státní sociální podpory Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Přídavek na dítě 11 061 10 260 6 255 4 754 

Sociální příplatek 4 429 4 626 3 192 2 980 

Příspěvek na bydlení 2 300 1 576 1 629 2 291 

Rodičovský příspěvek 13 543 28 708 28 325 28 622 

Dávky pěstounské péče 591 774 846 927 

Porodné 1 591 2 098 1 647 1 579 

Pohřebné 513 510 71 17 

Příspěvek na školní potřeby x 57 2 x 

Celkem 34 028 48 609 41 967 41 170 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Návrhy státních závěrečných účtů České republiky za roky 

2006, 2007, 2008 a 2009. Vlastní zpracování.  



37 

 

 Tabulka 4.1 znázorňuje výdaje na dávky státní sociální podpory v letech 2006 

až 2009. Je zřejmé, že výdaje po reformě veřejných financí byly stabilizovány. To potvrzuje 

snížení výdajů na dávky státní sociální podpory o téměř 7 mld. Kč mezi roky 2007 a 2008. 

Výdaje v letech 2008 a 2009 jsou prakticky ve stejné výši. Je tedy možno z uvedené tabulky 

analyzovat, že platnost zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů od 1. 1. 2008, se zcela jistě 

a pozitivně uplatnila na snížených výdajích.  

4.2 Komparace daňových reforem v České a Slovenské republice 

4.2.1 Daňová reforma Slovenské republiky 

 Daňová reforma Slovenské republiky byla uvedena v platnost 1. 1. 2004 a je dávána 

za reformní vzor ostatním státům včetně České republiky. Základní myšlenka slovenské vlády 

bylo převézt daňové břemeno od zdanění výroby ke zdanění spotřeby. Dále se snažila 

o zavedení co nejnižších sazeb daní a úplnou eliminaci daňových slev, daňového osvobození 

a všech výjimek. V přímých daních byla zavedena změna, která se týkala jak fyzických, tak 

právnických osob. Progresivní zdanění nahradila jedna sazba daně ve výši 19 %.  Další změny 

se týkají daní nepřímých a to zejména DPH. Výpadek příjmů daní důchodových musely být 

nahrazeny. Toho mělo být docíleno změnou sazby u DPH. Před reformou byla zvýšená sazba 

daně 20 % a snížená sazba činila 14 %. Daňová reforma sjednotila zvýšenou a sníženou sazbu 

daně na 19 % pro služby a zboží. Novelizace spotřební daně přinesla vyšší sazbu daně 

z minerálních olejů, tabáku a tabákových výrobku a piva, čímž podobně jako v České 

republice došlo k harmonizaci slovenského zákona se směrnicemi Evropské Unie. Poslední 

podstatnou změnou bylo úplné zrušení daně dědické a darovací v roce 2004 a o rok později 

zrušení daně z převodu nemovitostí. 

 Tabulka 4.4 analyzuje změnu struktury daňových příjmů státního rozpočtu Slovenské 

republiky v letech 2003 a 2004, kdy vstoupila daňová reforma v platnost. Z uvedených dat je 

možno zjistit, že legislativní změny ve slovenském daňovém systému přinesly do státního 

rozpočtu Slovenské republiky o 9,3 mld. Sk více než v roce 2003. Lze také pozorovat fakt, jak 

uváděla slovenské vláda, že příjmy z daní příjmů, zisků a kapitálových výnosů klesly téměř 

o 10 mld. Sk. Jak už bylo zmíněno Slovenská vláda počítala s nahrazením tohoto výpadku 

příjmy z domácích daní na zboží a služby. Tento způsob nahrazení příjmů se opravdu povedl 

a přinesl do státního rozpočtu více než 20 mld. Sk. Slovenská daňová reforma se tedy 
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považuje za úspěšnou, což dokazuje ocenění TAE Award 200515. Toto ocenění získal ministr 

financí Slovenské republiky Ivan Mikloš především za daňovou reformu.   

Tab. 4.4 Daňové příjmy státního rozpočtu Slovenské republiky v letech 2003 – 2004 

(v mil. Sk) 

Daňové příjmy 2003 2004 

Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů 70 094,9 60 581,4 

z toho: DPFO 31 892,2 25 253,4 

             DZPO 29 059,7 29 633,3 

             daně z příjmů vybírané srážkou 9 143,0 5 674,7 

Daně z majetku 2 664,0 2 734,6 

Domácí daně na zboží a služby 123 326,6 144 271,8 

z toho: DPH 83 794,7 99 575,6 

             spotřební daně 38 047,1 43 400,5 

             jiné daně 1 484,8 1 295,7 

Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 4 064,5 1 870,7 

Celkem 200 150,0 209 458,5 

Zdroj: Ministerstvo financí SR. Návrhy štátnych záverečných účtov Slovenskej republiky 

za roky 2003 a 2004. Vlastní zpracování.  

4.2.2 Srovnání České a Slovenské daňové reformy 

 Z mého osobního názoru, ale i názoru mnoha významných ekonomů je Slovenská 

daňová reforma propracovanější a splnila svůj cíl. Hlavním důvodem úspěšně provedené 

daňové reformy na Slovensku byla zdejší stabilní politická situace, potřebný čas a úplná 

propracovanost legislativních změn. České vládě chyběla stabilní politická situace a potřebná 

většina v poslanecké sněmovně. Troufám si tvrdit, že právě nedostatečná síla Topolánkovy 

vlády, zakládající se na dvou „přeběhlících“ z řad ČSSD, ovlivnila nedotaženost daňové 

reformy. 

 Za největší rozdíl považují rovnou daň. O rovné daní České republiky jsem se zmínil 

v podkapitole 3.2.1 „Daň z příjmů fyzických osob“. Slovenská rovná daň zrušila progresivní 

pásma v jednu 19 % sazbu daně obdobně jako Česká republika. Tato daň byla na Slovensku 

stanovena jak pro DPFO, tak i pro DPPO. Za hlavní rozdíl považuji, že slovenská vláda 

zavedením jednotné sazby odstranila nejširší okruh výjimek a osvobození od daně. Pro 

fyzické osoby bylo zavedeno nezdanitelné minimum, které zaručuje správné zdanění 

                                                 
15 Taxpayers Association of Europe Award 2005 
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poplatníků. Tedy, aby poplatník nebyl zdaněn více než v minulosti. Zjednodušeně řečeno, 

všechny příjmy fyzických osob do 1,6 násobku životního minima měsíčně jsou osvobozeny 

od daně. V praxi to znamená, že prvních 87 936 Sk16 vydělaných ročně je nezdaněno a příjem 

převyšující uvedenou částku je zdaněn jednotnou sazbou 19 %. Je-li poplatníkův měsíční 

příjem 100 000 Sk, je pojistné ve výši 13 400 Sk a nezdanitelné minimum 7 328 Sk. 

Z uvedených dat lze jednoduše spočítat daňovou povinnost slovenského pracovníka.  Česká 

vláda zvolila metodu slev na dani. Každý poplatník může uplatňovat slevu na dani ve výši 

2070 Kč měsíčně, čili 24 840 Kč ročně.  

Tab. 4.5 Daňová povinnost v České a Slovenské republice po daňových reformách (v Kč 

a Sk) 

Daňová povinnost Česká republika Slovenská republika 

Měsíční hrubá mzda 20 000 100 000 20 000 100 000 

Superhrubá mzda 27 000 135 000 x x 

Sleva na dani / nezdanitelné minimum 2 070 2 070 7328 7328 

Pojistné 9 500 47 500 2 680 13 400 

Daňová povinnost 1 980 18 180 1 898 15 062 

Daňová povinnost (v %) 9,9% 18,2% 9,5% 15,1% 

Vlastní výpočty. 

 Z tabulky 4.5 lze analyzovat daňovou povinnost po daňové reformě v České republice, 

tak i Slovenské republice. Jedná se o svobodné a bezdětné poplatníky, kteří uplatňují slevu 

na dani, nebo nezdanitelné minimum. Daňová povinnost je u obou druhů příjmů vyšší 

v České republice i přes fakt, že daňová sazba je na Slovensku 19 % a v České republice 

15 %. Rozdíl je především v rozdílném způsobu výpočtu. České republika používá 15 % 

sazbu daně ze superhrubé mzdy, tedy reálná výše daňové sazby je 20,25 %. 

 Další změnou mezi českým a slovenským daňovým systémem je u DPH. Zmiňovaná 

jednotná sazba daně ve výši 19 % pro zboží a služby výrazně zjednodušila daňový systém 

Slovenské republiky. Tato sazba totiž zahrnuje všechno zboží a služby spadající pod DPH 

a zcela eliminovala portfolio daňového zvýhodnění, čili sníženou daň. Významnou změnou je 

zrušení dvojího zdanění právnických osob, které podstatně zjednodušuje daňový systém 

Slovenské republiky. Dochází k zdanění zisků firem, ale výplata dividend společníkům už 

není předmětem daně právnických ani fyzických osob. V České republice dochází k prvnímu 

                                                 
16 Uvedené údaje jsou platné pro rok 2005. 
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zdanění firemního zisku 19 % sazbou (DPPO) a výplata dividend společníkům je daněna 

15 % sazbou (DPFO). 

 Slovenská daňová reforma je oproti české podstatně odvážnější. Zavedením jednotné 

sazby z příjmů fyzických a právnických osob a zrušením velké části výjimek a osvobození 

od daně dospěl slovenský daňový systém k značnému zjednodušení. České daňové reformě se 

bohužel nepovedlo zjednodušit daňový systém, ale povedlo se stabilizovat a částečně zvýšit 

daňové příjmy do státního rozpočtu. 

4.3 Vlastní inovační návrhy daňové reformy 

 Z výše uvedeného je patrné, že daňová reforma zůstala za očekáváním veřejnosti. 

Reforma byla zavedena z důvodu stabilizace veřejných rozpočtů. Byla naplánována 

a spuštěna v době ekonomické konjunktury, což je bezesporu dobré načasování. Jak již bylo 

zmíněno, tato reforma nesplnila své cíle týkající se zjednodušení daňového systému. 

V následujícím textu se tedy pokusím nastínit vlastní inovační návrhy s vysvětlením. 

4.3.1 Inovační návrhy přímých daní 

 Z mého pohledu musí daňová soustava České republiky vytvářet takové prostředí, 

které bude motivovat poplatníky k práci, bude podporovat podnikání, zajistí stabilní a stálý 

příjem veřejných financí, bude spravedlivá ke všem vrstvám daňových poplatníků a bude 

eliminovat možnosti šedé ekonomiky. Je velmi těžké nastavit nástroje daňové politiky a najít 

kompromis k vytvoření takového daňového systému. Protože daňová reforma na Slovensku se 

v praxi osvědčila, je možné se inspirovat. Osobně považuji rovnou daň, za daň z příjmů, která 

by měla být do budoucna zachována. Jedná se o spravedlivou daň17 vůči všem poplatníkům 

s různou výší příjmů. Daň z příjmu by měla být novelizována především u slev na daních 

a osvobození od daně. Tento krok přispěje k zjednodušení daňového systému. Současná 15 % 

sazba DPFO je nastavená nepřehledně, protože se počítá ze superhrubé mzdy. Sazba tedy činí 

20,25 %. Celkově je tento způsob výpočtu superhrubé mzdy nestandardní a ve světě unikátní. 

Z uvedeného vyplývá, že superhrubá mzda by měla být zrušena a bude potřeba nastavit novou 

                                                 
17 Daňový poplatník s hrubým příjmem 10 000 Kč odvede při 17 % sazby daně 1 700 Kč. Daňový poplatník s 
hrubým příjmem 50 000 Kč odvede při totožné sazby daně 8 500 Kč. Z uvedeného vyplývá, že při stejné výši 
daňové sazby odvádí oba poplatníci jinou částku. Je to zcela logické, že se částka odvíjí od mzdy poplatníka, ale 
mnoho lidí si tento fakt neuvědomuje. 
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sazbu daně. Ministerstvo financí navrhuje 19 %. Dle mého názoru by sazba daně mohla být 

nižší o 2 p.b. a finanční výpadek bych hledal v příjmech z nepřímých daní. 

 Přínosem daňové reformy by bylo postupné snižování sazby daně DPPO až k dnešní 

19 % sazbě. Tento trend považuji za správné rozhodnutí a pozitivum pro podniky.  Motivační 

krok se může rovnat nižším příjmům státního rozpočtu, ale podporuje podniky k vytváření 

nových pracovních míst, což přináší více daňových poplatníků do systému a vyšší příjmy 

u DPFO. Dále prosperující firmy táhnou ekonomiku vzhůru, čili k stabilnímu 

a dlouhodobému ekonomickému růstu. Změnu, kterou bych u DPPO prosazoval, je zamezení 

dvojího zdanění. Mám na mysli již zmíněné zdanění zisku firmy a zdanění vyplácených 

dividend. Toto zdanění je ve světě taktéž nestandardní. Vede zejména k daňovým únikům 

nebo odlivu firem do zahraničí. 

4.3.2 Inovační návrhy nepřímých daní 

 Trendem posledních let je přesouvat inkaso daní z přímých na nepřímé, jelikož ho 

poplatník tolik nepociťuje. Z důvodu navrhovaného snížení sazby daně fyzických osob 

na 17 % je nutné nahradit výpadek příjmů zejména příjmy z DPH. Myslím si, že zavedením 

jednotné sazby DPH ve výši 20 % dostatečně nahradí vypadlé příjmy. Předmětem DPH a její 

jednotné sazby by bylo veškeré zboží a služby bez výjimek. Znamenalo by to značné 

zjednodušení daňového systému. Zavedení jednotné sazby by pochopitelně ovlivnilo zvýšení 

cen potravin, léku, bydlení apod. Na druhou stranu by domácnosti odvedly méně na dani 

z příjmů fyzických osob, zmiňovanou nižší sazbou daně.  

 Spotřební daně spadají do zdanění, které se řídí zejména evropským daňovým 

systémem a dochází k harmonizaci této daně. Jsou tedy všeobecně vázány ke směrnicím 

Evropské Unie. 

 Daňová reforma z roku 2008 rozšířila osvobození od daně u daní darovacích 

a dědických. Dle mého názoru tento krok implementuje zvýhodnění pro přímou rodinnou 

linii, která nabývá majetku darováním nebo děděním. Myslím si, že daňovému systému by 

prospělo buď úplné zrušení daně darovací a dědické po vzoru Slovenska, nebo zrušení první 

a druhé skupiny osvobození od daně a změnit pouze skupiny lidí platící tuto daň. Osobně se 

kloním k úplnému zrušení daně dědické a darovací. Výpadek příjmů by nebyl výrazný. 

V následujících bodech jsou shrnuty inovační návrhy pro lepší přehled: 
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• Zachování rovné daně, zrušení superhrubé mzdy, nastavení daňové sazby na 17 % při 

výpočtu z hrubé mzdy. 

• Významnou redukci slev na dani a osvobození od daně týkající se DPFO 

• Zachování 19 % sazby daně u DPPO, zrušení dvojího zdanění ze zisků firem a výplat 

dividend, motivační prvky pro firmy v podobě daňových prázdnin. 

• Zavedení jednotné sazby DPH na 20 % bez výjimek pro zboží nebo služby, které 

spadaly do nižší sazby daně. 

• Spotřební daně řídit dle směrnic Evropské Unie. 

• Úplné zrušení daně darovací a dědické. 

4.4 Dílčí shrnutí 

 Státní rozpočet v posledních letech zaznamenává značně vyšší růst schodků. Tento 

trend je potřeba eliminovat a sestavovat státní rozpočet vyrovnaný. Tomu dopomůže kvalitní 

a jednoduchý daňový systém a razantní regulace výdajů. 

 Vládní kroky k stabilizaci veřejných výdajů vyústily v daňovou reformu. Z výše 

uvedeného lze analyzovat, že daňové příjmy po reformě doznaly jistého zvýšení. Zejména 

inkaso DPH se zvýšilo a nahrazuje výpadek příjmů z DPFO. Postupným snižováním daňové 

sazby DPPO přinesla státnímu rozpočtu zvýšení inkasa. Daňovou reformu lze považovat 

za úspěšnou z hlediska příjmů, ale z hlediska zjednodušení daňového systému ne.  

 Slovenská daňová reforma platná od 1. 1. 2004 se celosvětově považuje za úspěšnou 

a dává se za vzor ostatním zemím včetně České republiky. Její propracovanost, snižování 

daňového břemene a přesun inkasa z přímých na nepřímé daně byly pozitivní kroky. Rovná 

daň zrušila progresivní zdanění a je tedy spravedlivější ke všem daňovým poplatníkům. Bylo 

zavedeno nezdanitelné minimum, které chrání poplatníky s nejnižšími příjmy. Nižší sazba 

daně měla za následek výpadek příjmů DPFO. Tento výpadek byl nahrazen příjmy z DPH, 

kde byla zavedena jednotná 19 % sazba daně. 

 K vyrovnanému státnímu rozpočtu nestačí provést pouze regulaci státních příjmů, ale 

zejména se jedná a snižování státních výdajů. Jedná se zejména o propracovanou 

a promýšlenou reformu celého státního výdajového pilíře. Je zcela nutná reforma 
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zdravotnictví, školství, sociálních transferů a důchodová. Jedině pomocí těchto reforem je 

možnost stabilizovat veřejné finance a státní rozpočet.  
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5 ZÁVĚR 

 V této části textu chci shrnout a vyhodnotit poznatky mé bakalářské práce, týkající se 

změn daňového systému, které přinesla daňová reforma z roku 2008, a jak tyto změny 

ovlivnily státní rozpočet.  

 Daňová reforma byla součástí balíčku reformy veřejných rozpočtů. Zákon č. 261/2007 

Sb. o stabilizaci veřejných financí vstoupil v platnost 1. 1. 2008. Hlavním cílem bylo 

stabilizovat veřejné rozpočty, které jsou v posledních letech neúnosné. Tento trend je třeba 

eliminovat a dopracovat se k rozpočtům vyrovnaným. Není to snadný úkol, ale je potřeba 

nastavit nástroje hospodářské politiky tak, aby v horizontu pěti let byly státní finance 

uzdraveny. 

 Česká republika patří mezi země s nejnižším zadlužením v Evropě. Deficity státního 

rozpočtu každoročně rostou, což má za následek vysoké tempo růstu dluhu veřejných financí. 

Proto Topolánkova vláda navrhla a schválila zákon o stabilizaci veřejných financí. Tento 

zákon měl za cíl stabilizovat veřejné finance České republiky. Bohužel se tento cíl nepodařilo 

dotáhnout do konce. Legislativní změny daní nebyly dostatečně razantní a dovoluji si říct, že 

se jednalo o pouhou restrukturalizaci daňového systému. Za pozitivum považuji zavedení 

rovné daně, která ulehčuje výběr daní a je spravedlivá vůči daňovým poplatníkům. Daňové 

břemeno se přesunulo zejména na střední třídu. To se kompenzuje rozšířením daňovým slev. 

Snížení daňové sazby u právnických osob vedlo především k podpoře podnikání a tvorbě 

nových pracovních míst. Kompenzace výpadku příjmů u důchodových daní měl být částečně 

nahrazen daní z přidané hodnoty zvýšením nižší sazby daně z 5 % na 9 %.  

 Změny v daňovém systému přinesly téměř 11 mld. Kč navíc do státního rozpočtu. 

Snížilo se inkaso DPFO a spotřebních daní. Výpadek příjmů DPFO se přikládá hlavně 

celosvětové finanční krizi, která se v ČR začala projevovat ve 4. čtvrtletí roku 2008 

a nedostatečnou motivací k pracovní činnosti. Naopak příjmy DPH a DPPO se po daňové 

reformě zvýšily. Snížená sazba DPPO motivovala obyvatele k zakládání nových firem a tedy 

i k nárůstu inkasa státního rozpočtu. Pozitivum bylo také v dlouhodobém hospodářském růstu. 

Zvýšení nižší sazby DPH přineslo do státního rozpočtu bezmála 11 mld. Kč. 
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 Stabilizovat veřejné finance nelze pouze na příjmové straně, ale zejména na straně 

výdajové. Reformou veřejných rozpočtů s cílem stabilizovat veřejné finance a snížením 

deficitu. Tento cíl se nepodařilo naplnit z důvodů nedostatečných zákonných změn. 

Legislativní změny se týkaly především příjmových kapitol a nebyla řešena otázka výdajová. 

Je tedy nutné eliminovat veřejné výdaje, především mandatorní, které jsou největší výdajovou 

položkou. Potřebné jsou reformy zdravotnictví, školství a zejména důchodovou reformu a již 

zmiňované sociální transfery.  

 Lidé v této zemi si žijí nad poměry, je čas na tzv. utahování opasků. Je tedy zcela 

nutné začít šetřit ve všech kapitolách státního rozpočtu počínaje administrativními náklady 

konče platy politiků. Nezbytné je motivovat lidi k pracovní činnosti. Tedy nastavit systém 

sociálních transferů tak, aby lidem s neochotou pracovat nezbývalo nic jiného než si práci 

najít. 

 Na úplný závěr bych chtěl podotknout, že vypracování této bakalářské práce bylo pro 

mne obohacující a z uvedené literatury, článků a diskuzí jsem si vytvořil vlastní názor 

na danou problematiku. Cíl mé bakalářské práce považuji za splněný. Analyzoval jsem změny 

v daňovém systému, které přinesla daňová reforma. Za pomocí státních závěrečných účtů 

jsem analyzoval, jaký vliv na státní rozpočet měla daňová reforma a zcela základní redukce 

dávek státní sociální pomoci. Bohužel moje analýza byla ovlivněna celosvětovou finanční 

krizí, která se do České republiky dostala koncem roku 2008. Tento útlum ovlivnil inkaso 

veškerých daní v roce 2009. Finanční krize měla za následek snižování firemních produkcí, 

zániky firem, růst nezaměstnanosti apod. Tato fakta se výrazně podepsala na razantním 

schodku státního rozpočtu z důvodů ztráty příjmů a navýšením sociálních transferů 

potřebnému obyvatelstvu. 
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Příloha 1 Klasifikace daní podle OECD 
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• 1300 Nezařaditelné položky mezi předcházející dvě kategorie 
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• 2200 Zaměstnavatelé 

• 2300 Samostatně výdělečná osoba nebo osoba nezaměstnaná 
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3000 Daně mezd a pracovní sily 

4000 Daně majetkové 

• 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku  

• 4200 Pravidelné daně z čistého jmění  

• 4300 Daně z nemovitostí, dědické a darovací  

• 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí  

• 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku  

• 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

• 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží  

• 5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých 
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6000 Ostatní daně 

• 6100 Placené výhradně podniky  
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