
Příloha 1: Daně v České republice 

Daně v České republiceZdroj: Široký (2008); vlastní zpracová

DANĚ V ČESKÉ 
REPUBLICE

PŘÍMÉ

Z příjmů 
(důchodové)

Daň z příjmů 
fyzických osob

(z.č. 586/1992 
Sb.)

Daň z příjmů 
právnických osob

(z. č. 586/1992 
Sb.)

Z majetku

Daň z 
nemovitostí

(z. č. 338/1992 
Sb.)

Daň z 
majetkových 
transakcí tzv. 

trojdaň

Daň dědická

(z. č. 357/1992 
Sb.)

Daň darovací

(z. č. 357/1992 
Sb.)

Daň z převodu 
nemovitostí

(z. č. 357/1992 
Sb.)

Daň silniční

(z. č. 16/1993 
Sb.)

NEPŘÍMÉ

Všeobecné

Daň z přidané 
hodnoty 

(z. č. 235/2004 
Sb.)

Selektivní (akcízy)

Daň z minerálních 
olejů

(z. č. 353/2003 Sb.)

Daň z lihu

(z. č. 353/2003 
Sb.)

Daň z piva

(z. č. 353/2003 
Sb.)

Daň z vína a 
meziproduktů

(z. č. 353/2003 
Sb.)

Daň z 
tabákových 

výrobků

(z. č. 353/2003 
Sb.)

Daň ze zemního 
plynu a některých 

dalších plynů

(z. č. 261/2007 Sb.)

Daň z pevných 
paliv

(z. č. 261/2007 
Sb.)

Daň z elektřiny

(z. č. 261/2007 
Sb.)



Příloha 2: Rozdělení daní skupiny 5000 

5000 Taxes and goods and services Daně ze zboží a služeb 

5100 Taxes on production, sale, transfer etc.  Daně z výroby, prodeje, převodu atd. 

5110 General taxes Daně všeobecné 

5111 Value added taxes Dan z přidané hodnoty 

5112 Sales tax Daně prodejní (obratové) 

5113 Other Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

5120 Taxes on specific goods and services Daně ze specifických výrobků a služeb 

5121 Excises Spotřební daně 

5122 Profits of fiscal monopolies Zisky z fiskálních monopolů 

5123 Customs and import duties Cla a dovozní daně 

5124 Taxes on export Vývozní daně 

5125 Taxes on investment goods Daně z investičního zboží 

5126 Taxes on specific services Daně ze specifických služeb 

5127 Other taxes on internat. trade and transactions Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

5128 Other taxes  Ostatní daně ze specifických zboží a služeb 

5130 Unallocable between 5110 and 5120 Nezařaditelné do skupin 5110 až 5120 

5200 Taxes on use of goods and perform activities 
Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo 
vykonávání určitých činností 

5210 Recurrent taxes Pravidelné daně 

5211 Paid by households: motor vehicles Placené domácnostmi z motorových vozidel 

5212 Paid by others: motor vehicles Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

5213 Paid in respect of other goods Ostatní pravidelné daně 

5220 Non-reccurent taxes Nepravidelné daně 

5300 Unallocable between 5100 and 5200 Nezařaditelné do skupin 5100 až 5200 

Zdroj: OECD, Kubátová (2003); vlastní zpracování 

  



Příloha 3: Podíl skupiny 5000 na HDP a na celkových daňových výnosech v zemích 

OECD v roce 2009 (v %) 

ZEMĚ 
PODÍL DANÍ SKUPINY 

5000 NA HDP 

PODÍL DANÍ SKUPINY 
5000 NA CELKOVÝCH 

DAŇOVÝCH VÝNOSECH 

Austrálie .. .. 

Belgie 10,9 25,2 

Česká republika 11,6 33,4 

Dánsko 15,3 31,9 

Finsko 13,6 31,4 

Francie 10,5 24,9 

Chile 10,0 55,3 

Irsko 9,7 34,9 

Island 11,9 35,0 

Itálie 10,6 24,4 

Izrael 12,3 39,2 

Japonsko 5,1 32,6 

Kanada 7,7 24,7 

Korea 8,2 32,0 

Lucembursko 10,4 27,8 

Maďarsko 15,4 39,4 

Mexiko 8,8 51,9 

Německo 11,0 29,6 

Nizozemí .. .. 

Norsko 11,6 28,2 

Nový Zéland 11,4 36,6 

Polsko .. .. 

Portugalsko .. .. 

Rakousko 12,0 28,1 

Řecko 10,6 35,9 

Slovensko 10,5 35,9 

Slovinsko 14,1 37,1 

Španělsko 7,1 23,3 

Švédsko 13,5 29,1 

Švýcarsko 6,3 20,7 

Turecko 11,2 45,6 

Velká Británie 10,0 29,0 

USA 4,4 18,5 

  Zdroj: OECD; vlastní zpracování 



Příloha 4: Podíl daní skupiny 5111 na HDP a celkových daňových výnosech zemí OECD 

v roce 2009 (v %) 

ZEMĚ 
PODÍL DANÍ SKUPINY 

5111 NA HDP 

PODÍL DANÍ SKUPINY 
5111 NA CELKOVÝCH 

DAŇOVÝCH VÝNOSECH 

Austrálie .. .. 

Belgie 6,9 16,1 

Česká republika 7,1 20,5 

Dánsko 10,1 21,0 

Finsko 8,8 20,3 

Francie 6,7 16,1 

Chile 7,7 42,5 

Irsko .. .. 

Island .. .. 

Izrael 7,7 24,6 

Itálie 5,7 13,1 

Japonsko 2,6 16,4 

Kanada 2,7 8,8 

Korea 4,4 17,3 

Lucembursko 6,3 16,7 

Maďarsko 8,3 21,3 

Mexiko 3,4 20,4 

Německo 7,4 20,1 

Nizozemí .. .. 

Norsko 7,8 18,9 

Nový Zéland 8,5 27,4 

Polsko .. .. 

Portugalsko .. .. 

Rakousko 8,1 18,9 

Řecko 0,0 0,0 

Slovensko 6,7 22,8 

Slovinsko 8,5 22,5 

Španělsko 4,0 13,1 

Švédsko 9,7 20,8 

Švýcarsko 3,7 12,1 

Turecko 4,9 20,0 

Velká Británie 5,7 16,7 

USA .. .. 

  Zdroj: OECD; vlastní zpracování 

  



Příloha 5: Sazby DPH v zemích OECD v roce 2010 (v %) 

Země Základní sazba Snížená sazba 

Austrálie 10,0 0,0 

Belgie 21,0 0.0/6.0/12.0 

Česká republika 20,0 10,0 

Dánsko 25,0 0 

Finsko 22,0 0.0/8.0/13.0 

Francie 19,6 2.1/5.5 

Chile 19,0 - 

Irsko 21,0 0.0/4.8/13.5 

Island 25,5 0.0/7.0 

Itálie 20,0 0.0/4.0/10.0 

Japonsko 5,0 - 

Kanada 5,0 0,0 

Korea 10,0 0 

Lucembursko 15,0 3.0/6.0/12.0 

Maďarsko 25,0 18.0/5.0 

Mexiko 16,0 0,0 

Německo 19,0 7 

Nizozemí 19,0 6,0 

Norsko 25,0 0.0/8.0/14.0 

Nový Zéland 12,5 0 

Polsko 22,0 0.0/7.0 

Portugalsko 20,0 5.0/12.0 

Rakousko 20,0 10.0/12.0 

Řecko 19,0 4.5/9.0 

Slovensko 19,0 10 

Španělsko 16,0 4.0/7.0 

Švédsko 25,0 0.0/6.0/12.0 

Švýcarsko 7,6 0.0/2.4/3.6 

Turecko 18,0 1.0/8.0 

Velká Británie 17,5 0.0/5.0 

Průměr OECD* 18,0 
 * nevážený průměr 

  

Zdroj: OECD; vlastní zpracování 

  



Příloha 6: Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 

Číselný kód                                 Název zboží 

 Harmonizovaného 

 systému popisu 

 číselného 

 označování zboží 

 01-05, 07-23, 25            Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, 

                             vymezených zvláštním předpisem [70]) a krmiva 

                             pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny 

                             a přísady, obvykle určené k přípravě 

potravin; 

                             výrobky obvykle používané jako doplněk nebo 

                             náhražka potravin; voda. 

 

                             Mimo zboží zařazeného do číselných 

                             kódů 2203-2208 

 06                          Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny 

                             a podobné; řezané květiny a dekorativní 

                             listoví. 

  

 07-12                       Rostliny a semena (nabývá účinnosti 

                             dnem 1.1.2009 - pozn. zpracovatele.) 

  

 28-30, 40, 48, 56, 61, 62   Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, 

                             sacharin a jeho soli, antibiotika, 

                             farmaceutické výrobky - jen používané pro 

                             zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro 

                             humánní lékařské účely. 

 4818, 6111, 6209            Dětské pleny 

 49                          Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny 

                             a časopisy, kde reklama 

                             nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, 

                             obrázkové knihy, předlohy pro kreslení 

                             a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či 

                             rukopisné, kartografické výrobky všech druhů 

                             včetně atlasů, nástěnných map, topografických 

                             plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo 

                             podstatně určených k reklamě. 

 01- 96                      Zdravotnické prostředky podle zvláštních 

                             právních předpisů, [71] včetně náhradních 

                             dílů, u kterých je čestným prohlášením 

                             doloženo, že zboží náleží k určitému 

                             zdravotnickému prostředku k ošetřování 

                             nemocných, vyjma zboží kapitoly 24. 

 48, 64, 66, 84, 85, 87,     Zboží pro osobní používání nemocnými ke 

 90, 91                      zmírnění následků nemocí, jež není 

                             zdravotnickým prostředkem právních předpisů, 

                             a to: 

                             - Braille papír 

                             - Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící 

                               osoby 

                             - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem 

                               pro nevidomé a částečně vidící osoby 

                             - Manipulační stroje a zařízení pro přepravu 

                               těžce zdravotně postižených osob upoutaných 

                               na vozíku 

                             - Psací stroje a stroje na zpracování textu 

                               (slovní procesory) upravené k používání 

                               nevidomými a částečně vidícími osobami 

                               nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3205.html/papp/cds_konzultant/-37af29c3:12ed7d4812b:-350c?init=n&url=235/2004%20Sb.%20F70&date=-2
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3205.html/papp/cds_konzultant/-37af29c3:12ed7d4812b:-350c?init=n&url=235/2004%20Sb.%20F71&date=-2


                               horní končetinou 

                             - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo 

                               hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně 

                               vidící osoby a elektronické počítací stroje 

                               s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro 

                               nevidomé a částečně vidící osoby 

                             - Počítače speciálně upravené pro nevidomé 

                               a částečně vidící osoby s hlasovým nebo 

                               hmatovým výstupem nebo hardwarovým 

                               adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, 

                               a jejich jednotky a přídavná zařízení 

                               s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo 

                               hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma 

                               a obrazu 

                             - Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé 

                               a částečně vidící osoby, klávesnice pro 

                               nevidomé a částečně vidící osoby a jiné 

                               výstupní a vstupní jednotky počítače pro 

                               zpracování hmatového písma 

                             - Jednotky počítačů a přídavná zařízení 

                               k počítačům umožňující jejich ovládání 

                               osobami se sníženou jemnou motorikou nebo 

                               amputovanými končetinami 

                             - Telefony a videotelefony konstruované pro 

                               použití neslyšícími osobami 

                             - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé 

                               a částečně vidící osoby 

                             - Speciální akustické nebo vizuální přístroje 

                               pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící 

                               osoby 

                             - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, 

                               včetně řadicí páky, pro tělesně postižené 

                               osoby 

                             - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící 

                               osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem 

                               s pouzdrem jiným než z drahých kovu 

                               a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící 

                               osoby 

                             - Vibrační a světelné budíky pro neslyšící 

                               osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým 

                               výstupem pro nevidomé a částečně vidící 

                               osoby 

                             - Části a součásti těchto výrobků, u kterých 

                               je čestným prohlášením doloženo, že zboží 

                               náleží k určitému výše uvedenému druhu 

                               zboží. 

 94                            Dětské sedačky do automobilů. 

 4401                          Palivové dřevo v polenech, špalcích, 

                               větvích, otepích nebo podobných tvarech; 

                               dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a 

dřevěný 

                               odpad a zbytky, též aglomerované do polen, 

                               briket, pelet nebo podobných tvarů, určené 

                               jako palivo. 

 

  

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných 

výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007. 



Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu 

Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové 

části této přílohy. 

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické 

tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické 

bez pevného spojení jednotlivých listů. 

 

Zdroj: MF ČR 

  



Příloha 7: Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 

SKP Popis služby 

  Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

35.43.92 Opravy invalidních vozíků. 

41 Shromažďování, úprava a rozvod vody. 

55 Ubytovací služby 

60 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel; doprava 

visutými lanovkami a lyžařskými vleky. 

61 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

62 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

74.70.12 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

74.70.13 Služby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 

85.1 Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle §58. 

85.3 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle §59. 

85.3 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany 

90.01 Odváděn a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito 

činnostmi 

90.02.1 Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu. 

92 Vstupné na koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, 

vyhlídkové věže, do zábavných parků, cirkusů, muzeí, zoologických a 

botanických zahrad, historických objektů a na podobné kulturní události; vstupné 

na sportovní události; použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke 

sportovním činnostem; použití rekreačních parků a pláží. 

92.3 Činnosti samostatných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k 

výkonu práva dílo užít. 

93.03 Pohřebnictví a související služby, včetně dodání zboží přímo souvisejícího s 

poskytováním těchto služeb. 

93.04 Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní. 

95 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 

 

Pro uplatnění snížené sazby daně se používá Standardní klasifikace produkce platná k 

1. lednu 2003. Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému 

kódu Standardní klasifikace produkce a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu 

v textové části této přílohy. Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob 

po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách 

nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3205.html/papp/cds_konzultant/-37af29c3:12ed7d4812b:-350b#P1


pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné 

linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 

Za úklidové práce v domácnosti se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě 

nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v 

domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu. 

Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů v platném znění. 

 

Zdroj: MF ČR 

  



Příloha 8: Sazby DPH v zemích EU v roce 2010 (v %) 

Země Základní sazba Snížená sazba 
Super snížená 

sazba 

Belgie 21 6/12   

Bulharsko 20 7   

Česká republika 20 10   

Dánsko 25 …   

Estonsko 20 9   

Finsko 23 9/13   

Francie 19,6 5,5 2,1 

Irsko 21 13,5 4,8 

Itálie 20 10 4 

Kypr 15 5/8   

Litva 21 5/9   

Lotyšsko 21 10   

Lucembursko 15 6/12 3 

Maďarsko 25 5/18   

Malta 18 5   

Německo 19 7   

Nizozemí 19 6   

Polsko 22 7 3 

Portugalsko 21 6/13   

Rakousko 20 10   

Rumunsko 24 5/9   

Řecko 23 11 5,5 

Slovensko 19 6/10   

Slovinsko 20 8,5   

Španělsko 18 8 4 

Švédsko 25 6/12   

Velká Británie 17,5 5   

 Zdroj: VAT Rates Applied in the Member Statesof the European Union; vlastní 

zpracování 

 

 

 


