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1. ÚVOD 

Daně. Je jich všude plno, denně na nás útočí ze všemoţných médií, vedeme o ně 

spory, protiví se nám, ale nejvíce asi obtěţují v době, kdy máme podávat svá daňová přiznání. 

Ve staré češtině nacházíme slovo daň, odvozeno od slovního základu dáti, a berně od 

základu bráti, přičemţ významově se obě slova neliší. V nejstarších obdobích našich dějin se 

těmito výrazy původně označovaly dobrovolné dary poddaných nejprve boţstvům, později 

„dávání” pro potřeby a na ţivobytí kníţete a jeho druţiny. Ty uţ tak dobrovolné nebyly. Tyto 

dary, které byly příslušníky kníţecího stavu „brány”, zpočátku závisely na zámoţnosti 

jednotlivých dárců a poskytovaly se formou drahocenných předmětů, později v naturáliích. 

Tato, jak by se nám dnes mohlo jevit, idylická doba raného feudalismu skončila s 

pokračujícím rozvojem státu, s rostoucími nároky na zvyšování a upevňování jeho vnitřních a 

vnějších funkcí, které jiţ nebylo moţné pokrývat z výnosů královských statků a z výběru cel. 

Postupně se začínal vytvářet stále dokonalejší systém státní správy, jejímţ účelem bylo mimo 

jiné také dbát na výběry, zpočátku jednorázových, nepravidelných, později pravidelně 

odváděných dávek. K vypracování první berní soustavy se v našich zemích přikročilo aţ po 

třicetileté válce, kdy byla v roce 1652 ustanovena komise ke zkoumání majetku poddaných. 

Roku 1654 byl soupis dokončen, nazván berní rulou (dodnes se jedná o cenný historický 

dokument) a na jeho základě se začaly vybírat pravidelné daně. 

V bakalářské práci jsem se tedy věnovala našemu daňovému systému, funkcí daní, 

daňovým pojmům a jednotlivým daním, které jsou součástí našeho daňového systému. Další 

části obsahují informace o daňových systémech vybraných tří států Evropské unie, a to 

Slovenska, Německa a Polska. Daňová problematika je velmi obsáhlá a sloţitá, proto jsem se 

snaţila na základě dostupných informací podat přehled a stručnou charakteristiku daní těchto 

vybraných tří zemí. V závěrečné části jsem srovnávala vybrané země podle daně z příjmů 

fyzických osob, právnických osob a dani z přidané hodnoty. 

 Bakalářská práce je vypracována na základě vydané literatury, internetových 

příspěvků a právních předpisů (platných pro rok 2011) věnující se daňové problematice.



Daňový systém České republiky 

Stránka | 2  

2. DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 

2.1. Základní daňové pojmy 

Harmonizace daní znamená přiblíţení a vzájemné přizpůsobení národních daňových 

soustav a jednotlivých daní na základě dodrţování společných pravidel zúčastněných zemí. 

V současné době probíhá v zemích EU především harmonizace DPH pro potřeby společného 

trhu. Tato daň je uznána jako jediná přípustná všeobecná daň ze spotřeby pro země EU. 

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, 

neekvivalentní, nenávratná a pravidelně se opakující. Povinnost platit daň lze uloţit pouze 

zákonem. Daň je neúčelová, protoţe konkrétní daň od konkrétního subjektu není určena na 

financování konkrétní činnosti, ale veškeré platby se shromaţďují ve veřejném rozpočtu, kde 

jsou dále přerozděleny na úhradu celospolečenských potřeb. Neekvivalentnost daně znamená, 

ţe daňový subjekt neobdrţí za zaplacenou daň nějakou protihodnotu. Můţe však čerpat sluţby 

poskytované státem, územním správním celkem nebo obcí. Pokud uţ byla daň jednou 

zaplacena v zákoně stanovené výši, je nenávratná. Typické pro daň je její pravidelnost. 

Některé daně se platí ročně, jiné čtvrtletně nebo měsíčně. V české daňové soustavě však 

existují i daně, které nesplňují pravidelnost časovou, ale věcnou. Jsou jimi daň dědická, 

darovací a z převodu nemovitosti. Tyto daně se platí pouze v případě, nastane-li skutečnost 

popsaná v příslušném zákoně (např. při kaţdém dědění). 

Daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která má podle zákona povinnost 

daň odvádět nebo platit. Pro kaţdou daň je daňový subjekt vymezen zvlášť. Existují dva typy 

daňových subjektů – poplatník a plátce. 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo úkony jsou 

přímo podrobeny dani.
1
 Nese daňové břemeno, tzn., ţe jeho disponibilní zdroje jsou kráceny 

odvedenou daní. Většinou musí poplatník daň vypočítat sám a zaplatit příslušnému správci 

daně. Výjimku tvoří příjmy fyzických osob ze závislé činnosti, kdy daň vypočte a odvede 

zaměstnavatel. 

Plátce daně je taková fyzická nebo právnická osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraţenou poplatníkům.
2
 

Právo a povinnost daň od poplatníků vybrat nebo srazit je plátcům přikázáno zákonem. Pod 

                                                           
1
 § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

2
 § 6 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
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vlastní majetkovou odpovědností se rozumí fakt, ţe pokud plátce nevybere nebo nesrazí daň, i 

kdyţ mu to zákon ukládá, musí ji uhradit z vlastních zdrojů. 

Správce daně je orgán, který činí opatření ke správnému a úplnému zjištění a 

stanovení daňové povinnosti. Nejčastěji jako správci daně vystupují územní finanční orgány, 

kterými jsou finanční úřad a finanční ředitelství a dále územní celní orgány, kterými jsou celní 

úřad a celní ředitelství. Mezi práva a povinnosti správce daně patří vyhledávat daňové 

subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve 

stanovené výši a době. 

Předmětem daně se rozumí ta skutečnost, ze které se odvádí příslušná daň do 

veřejných rozpočtů. Můţe jim být příjem (důchod), majetek, spotřeba, převod práv, apod. 

Většinou bývá samotný předmět obsaţen jiţ v názvu daně (daň z příjmů, daň z přidané 

hodnoty, silniční daň,…). Některé předměty, které podléhají zdanění, mohou být osvobozeny, 

tzn., ţe se z nich daň nevybírá. 

Základem daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách. Tyto jednotky 

mohou být vyjádřeny jako fyzické (kusy, metry, litry,…) nebo peněţní (Kč). Podle způsobu 

vyjádření se pak odvíjí i typ pouţité daňové sazby. 

Sazba daně je určitý algoritmus, jehoţ pomocí se stanoví výše konkrétní daně 

daňového subjektu ze základu daně. Můţe být vyjádřena v procentech, ale vyţaduje, aby byl 

základ daně v peněţních jednotkách (daň z příjmů), nebo stanovena jako pevná sazba na 

objemovou jednotku základu daně (spotřební daně). 

Daňové přiznání je tiskopis vydaný Ministerstvem financí ke správnému stanovení a 

odvedení daňové povinnosti správci daně. Můţe mít buď papírovou, nebo elektronickou 

podobu. Existují tři druhy daňového přiznání: řádné (podává se ve stanovené zákonné lhůtě), 

opravné (pro opravu zjištěných případných chyb před uplynutím zákonné lhůty) a dodatečné 

(pro opravu chyb po uplynutí zákonné lhůty). 

Zdaňovací období je časový interval, za něhoţ se stanoví základ a výše daně. Můţe 

jim být hospodářský nebo kalendářní rok, kalendářní měsíc, … Pro kaţdý druh daně je zvlášť 

stanoveno v příslušném zákoně. 
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2.2. Funkce daní 

Mezi hlavní funkce veřejných financí obecně patří „zajistit fungování neziskového a 

především veřejného sektoru a přispívat tak k dosaţení stability a efektivnosti národního 

hospodářství.“ Tradičně sem proto bývají zařazeny funkce fiskální, alokační, redistribuční a 

stabilizační.
3
 

Za nejdůleţitější funkci daní bývá povaţována tzv. fiskální funkce, která je také 

historicky nejstarší z funkcí daní a je obsaţena ve všech výše uvedených funkcích. Je chápána 

jako získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů. 

Alokační funkce – umisťuje finanční prostředky tam, kde se v přirozeném trţním 

mechanismu nejsou schopny dostat samy. Jako příčiny trţního selhání bývají uváděny: 

existence veřejných statků, statků pod ochranou, externality a nedokonalá konkurence. 

Redistribuční funkce – zmírňuje rozdíly v příjmech subjektů. Lidé nejsou spokojeni s 

výší důchodů ve společnosti, povaţují rozdělení za nespravedlivé. Proto usilují o 

„přerozdělení důchodů“, které lze provádět pomocí veřejných rozpočtů.  

Stabilizační funkce – zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice (např. zaměstnanost, 

cenová stabilita) a je schopna ovlivnit výši národohospodářských ukazatelů (např. cenová 

hladina). 

2.3. Členění daní 

Při členění daní se uplatňuje spousta různých kritérií, z nichţ kaţdé je v určité situaci 

významné či důleţité. Daně můţeme dělit: 

a) podle postavení subjektů na trhu 

a. daň vybraná od prodávajícího 

b. daň vybraná od kupujícího 

b) podle místa výběru daně 

a. daň vybraná na trhu výrobních faktorů 

b. daň vybraná na trhu statků (zboţí) 

c. daň vybraná na trhu kapitálu 

c) podle daňového zatíţení 

                                                           
3
 STRECKOVÁ, Y. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, s. 78 
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a. daně přímé 

b. daně nepřímé 

d) podle vazby na objekt 

a. daň osobní 

b. daň in rem (z věcí) 

e) podle předmětu zdanění 

a. daně důchodové 

b. daně majetkové 

c. daně ze spotřeby 

f) podle pouţité sazby 

a. daň progresivní 

b. daň proporcionální 

c. daň regresivní 

g) podle kritéria podnikatelské aktivity 

a. daň placená podnikatelskými subjekty 

b. daň placená nepodnikatelskými subjekty 

Kromě výše uvedených existuje celá řada dalších členění, např. podle časového 

kritéria vybírání daní, vymezení daní, podle osoby správce daně, atd. 
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2.4. Rozdělení daní v České republice 

 

Schéma 2.1: Rozdělení daní v ČR (vlastní tvorba) 
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V České republice jsou daně rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří daně 

přímé. Poplatník je platí přímo formou daní ze svého příjmu (popř. majetku) a ze zákona je 

nemůţe přenést na jiný subjekt. Mezi daně přímé patří:  

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

 daň z nemovitostí 

 daň silniční 

 daň dědická 

 daň darovací 

 daň z převodu nemovitosti 

Druhou skupinou jsou daně nepřímé. Tyto daně dopadají na poplatníka nepřímo, tzn., 

jsou zahrnuty v cenách zboţí a sluţeb, které si kupuje. U těchto daní je jinou osobou 

poplatník a jinou plátce. Poplatník zaplatí daň plátci, který ji „jenom odvede“ příslušnému 

správci daně. Dalo by se říci, ţe je pouze zprostředkovatel a nijak se majetkově neobohatí. 

Mezi daně nepřímé patří: 

 daň z přidané hodnoty 

 daň z minerálních olejů 

 daň z lihu 

 daň z piva 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z tabákových výrobků 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

 daň z pevných paliv 

 daň z elektřiny 

V příloze č. 1 je uveden přehled, kolik Kč se vybralo do státního rozpočtu na 

jednotlivých daních.  
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2.5. Přímé daně 

2.5.1. Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatníkem této daně jsou fyzické osoby, které lze rozdělit na daňové rezidenty a 

nerezidenty. Daňový rezident je ten poplatník, který má na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdrţuje, tzn., pobývá v České republice aspoň 183 dní kalendářního 

roku. Jeho daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, tak i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Daňový nerezident pobývá v České republice 

méně neţ 183 dní a jeho daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území České republiky. 

Předmětem daně jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

 příjmy z kapitálového majetku 

 příjmy z pronájmu 

 ostatní příjmy 

Příjmy ze závislé činnosti se týkají největšího počtu poplatníků. Tyto příjmy plynou z 

pracovněprávního vztahu, sluţebního nebo členského poměru, příjmy za práci členů druţstev, 

společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních 

společností a odměny členů statutárních orgánů. Funkční poţitky se povaţují platy členů 

vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a platy vedoucích ústředních úřadů 

státní správy. 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti jsou příjmy ze zemědělské 

výroby, lesního a vodního hospodářství, ze ţivností řemeslných i neřemeslných, z jiného 

podnikání, podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditních společností. Tyto příjmy můţe poplatník zkrátit o výdaje prokazatelně 

vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Pokud je doloţit nemůţe, můţe uplatnit 

jejich výši stanoveným %, a to i v případě, ţe takto stanovené výdaje jsou pro něj výhodnější: 
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 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a 

z příjmů z řemeslných ţivností 

 60 % z příjmů ze ţivností, kromě ţivností řemeslných 

 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z příjmů 

vyplývajících z poskytnutí průmyslového nebo autorského práva, z příjmů 

znalce, tlumočníka, rozhodce, insolvenčního správce a z příjmů nezávislého 

povolání  

 30 % příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 

Příjmy z kapitálového majetku jsou podíly na zisku, úroky, výhry a jiné výnosy z 

vkladů na vkladních kníţkách, plnění ze soukromého ţivotního pojištění aj. 

Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů a z pronájmu 

movitých věcí. I v tomto případě můţe poplatník výdaje uplatnit %, a to ve výši 30 % 

z příjmů. 

Mezi ostatní příjmy patří všechny další, které nelze zařadit do čtyř předchozích skupin, 

např. příjmy z příleţitostných činností, z příleţitostného pronájmu nebo příjmy ze zemědělské 

výroby, která není provozována podnikatelem. Tyto příjmy se také sniţují o výdaje 

prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, pouze u zemědělské činnosti lze výdaje uplatnit 

rovněţ %, a to ve výši 80 % z příjmů. 

Předmětem daně nejsou např. příjmy au-pair, úvěry a půjčky, částka, o kterou byl 

překročen limit regulačních poplatků, příjmy z rozšíření nebo zúţení společného jmění 

manţelů. 

Základ daně je tvořen součtem jednotlivých dílčích základů daně, u kterých příjmy 

přesahují výdaje. Výpočty dílčích základů daně znázorňuje následující tabulka.  
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Dílčí základ daně 
Výpočet 

Příjmy Výdaje 

§ 6 
ze závislé 

činnosti 

hrubá mzda + pojistné 

hrazené zaměstnavatelem 
- 

§ 7 z podnikání 
skutečné dosaţené 

příjmy 

skutečné 

výdaje 

účetnictví = HV 

daň. evidence = P – V 

výdaje % P – (% × P) 

§ 8 
z 

kapitálového 

majetku 

hrubé příjmy - 

§ 9 z pronájmu 
skutečné dosaţené 

příjmy 

skutečné 

výdaje 

účetnictví = HV 

evidence příjmů = P – V 

výdaje % P – (30% × P) 

§ 10 ostatní 
skutečné dosaţené 

příjmy 

skutečné 

výdaje 
- 

výdaje % 

80% (pouze u 

příleţitostné zemědělské 

činnosti) 

Tabulka 2.1: Výpočet dílčích základů daně (vlastní tvorba) 

Ztrátu lze uplatnit pouze z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a z 

pronájmu. 

Pro výpočet základu daně se musí nejprve sečíst dílčí základy daně podle § 7 aţ § 10. 

Pokud je tento součet kladný nebo nulový, přičteme k němu dílčí základ daně podle § 6. 

Pokud je tento součet záporný, základ daně odpovídá výši dílčího základu daně podle § 6. Viz 

následující schéma: 

 

Schéma 2.2: Určení základu daně (vlastní tvorba) 

ZD = S + § 6+, 0

ZD = § 6-

součet (S)

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10
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Mezi položky odčitatelné od základu daně patří ztráta, která vznikla poplatníkovi 

během zdaňovacího období. Takto vzniklou ztrátu si můţe odečíst v následujících 

5 zdaňovacích období, které bezprostředně následují po období, za které se ztráta vyměřuje. 

Tzn., vykázal-li poplatník v roce 2010 ztrátu z podnikání, můţe si o její výši v následujících 

5 letech, nejpozději však v roce 2015, sníţit základ daně. 

Základ daně sníţený o odpočitatelné poloţky se dále upravuje o nezdanitelné části, 

mezi které patří: 

 hodnota darů poskytnutých na účely vyjmenované v ZDP, pokud jejich 

úhrnná výše ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí 

alespoň 1 000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně 

 mezi dary na zdravotnické účely se řadí i odběr krve, který se oceňuje částkou 

2 000 Kč za jeden odběr 

 úroky z úvěrů pouţitých na financování bytových potřeb v maximální výši 

300 000 Kč ze všech úvěrů na jednu domácnost 

 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, úhrnná zaplacená 

částka za zdaňovací období se sníţí o 6 000 Kč a od základu daně lze odečíst 

maximálně 12 000 Kč 

 zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně lze základ daně 

sníţit o 12 000 Kč bez ohledu na počet uzavřených smluv 

 zaplacené členské příspěvky odborové organizaci do výše 1,5 % zdanitelných 

příjmů ze závislé činnosti, maximálně však 3 000 Kč za zdaňovací období 

Daňový základ sníţený o odpočitatelné poloţky a nezdanitelné části se zaokrouhluje 

na celá sta Kč dolů. Daň z takto zaokrouhleného základu činí 15 %. 

Vypočtená daň se můţe sníţit o slevy na dani: 

 23 640 Kč na poplatníka (od 1. 1. 2012 se částka mění opět na 24 840 Kč) 

 24 840 Kč na manţelku (manţela), pokud nemá vlastní příjmy přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč 

 2 520 Kč, pokud je poplatník invalidou prvního nebo druhého stupně 

 5 040 Kč, pokud je poplatník invalidou třetího stupně 

 16 140 Kč, je-li poplatník drţitelem průkazu ZTP/P 
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 4 020 Kč, pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem, aţ do věku 26 let a v doktorském studijním programu do věku 28 let 

Od daně po slevách lze ještě odečíst daňové zvýhodnění na dítě, které činí 11 604 Kč 

ročně. Daňové zvýhodnění můţe poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu 

nebo kombinací obou zmíněných. Daňový bonus se vyplácí, pokud jeho výši činí alespoň 

100 Kč, maximálně však do výše 52 500 Kč ročně. 

Podat daňové přiznání a dorovnat daňovou povinnost musí kaţdý poplatník do 

31. března. Pokud daňově přiznání zpracovává daňový poradce, je tato lhůta prodlouţena do 

30. června. Daňové přiznání musí podat kaţdý, jehoţ příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob, přesahují 15 000 Kč. 

Zálohy na daň ze závislé činnosti sráţí kaţdý měsíc zaměstnanci zaměstnavatel. 

Ostatní zálohy se odvádí dle poslední daňové povinnosti. 

2.5.2. Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatníkem jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ani organizační sloţkou 

státu. Od daně je osvobozena ústřední banka České republiky. Poplatníkům, kteří mají na 

území ČR sídlo nebo místo svého vedení, se zdaňují jak příjmy plynoucí v ČR, tak příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníkům, kteří své sídlo na území ČR nemají, se zdaňují 

pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. 

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

s veškerým majetkem. U poplatníků, kteří nejsou zaloţeni za účelem podnikání, jsou 

předmětem daně vţdy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. 

Předmětem daně nejsou např. příjmy získané zděděním, darováním, příjmy plynoucí 

z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznané Evropským soudem pro lidská práva. 

Základ daně se stanoví buď z výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

Základ daně se zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, o které 

nelze do výdajů zahrnout. Základ daně se sniţuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny 

příjmy a o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) zahrnout lze. 
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Mezi položky odčitatelné od základu daně se řadí, stejně jako u fyzických osob, 

ztráta z minulých let, kterou lze uplatnit v pěti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích. 

Základ daně se dále sniţuje o hodnotu darů. Minimální výše poskytnutých darů musí 

činit alespoň 2 000 Kč a maximálně lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně upraveného o 

případnou ztrátu. 

Základ daně upravený o odčitatelné poloţky a poloţky sniţující základ daně, se 

zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů. Sazba daně činí 19 %. 

Vypočtená daň se sniţuje o slevy na dani. 18 000 Kč za kaţdého zaměstnance se 

zdravotním postiţením a 60 000 Kč za kaţdého zaměstnance s těţším zdravotním postiţením. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok. Hospodářským rokem 

se rozumí nepřetrţitě po sobě jdoucí 12 měsíců. 

Poplatník musí podat daňové přiznání do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. 

Pokud podléhá povinnému auditu, prodluţuje se mu lhůta pro podání do 6 měsíců po 

skončení. Tato lhůta je současně dnem splatnosti daně. 

2.5.3. Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, který je rozděluje do dvou skupin – daň z pozemků a daň ze 

staveb. 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky zapsané 

v katastru nemovitostí. Předmětem daně nejsou např. pozemky zastavěné stavbami, lesní 

pozemky, vodní plochy, pozemky určené pro obranu státu. Poplatníkem je vlastník pozemku. 
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Druh pozemku Základ daně Sazba daně 

orné půdy, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady 

cena půdy zjištěná násobení 

skutečné výměry v m
2
 a 

průměrné ceny stanovené na 

1 m
2
 

0,75 % 

trvalé travní porosty 0,25 % 

hospodářské lesy, rybníky 

s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb 

cena pozemku zjištěná podle 

platných cenových předpisů 

nebo součin skutečné výměry 

v m
2
 a částky 3,80 Kč 

0,25 % 

zastavěné plochy a nádvoří 

skutečná výměra v m
2
 

0,20 Kč 

stavební pozemky 2,00 Kč 

ostatní plochy 0,20 Kč 

Tabulka 2.2: Základ a sazba daně z pozemků 

Zdroj: §6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, pro které byl 

vydán kolaudační souhlas, stavby způsobilé k uţívání, byty a nebytové prostory včetně 

společných částí stavby. Předmětem daně nejsou např. stavby přehrad, vodovodních řádů, 

vodárenských objektů, kanalizačních objektů, stavby na ochranu před povodněmi. 

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru. 

Základ daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m
2
. Základ daně 

z bytů nebo nebytových prostorů je výměra podlahové plochy v m
2
 vynásobená koeficientem 

1,20. 
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Druh stavby Sazba daně 

obytné domy, příslušenství k obytným domům přesahující 

16 m
2
 zastavěné plochy 

2 Kč 

stavby slouţící pro individuální rekreaci 6 Kč 

garáţe vystavěné odděleně od obytných domů 8 Kč 

stavby a nebytové prostory 

uţívané pro podnikatelskou 

činnost 

zemědělská prvovýroba, 

lesní a vodní hospodářství 
2 Kč 

průmysl, stavebnictví, 

doprava, energetika, ostatní 

zemědělská výroba 

10 Kč 

ostatní podnikatelská 

činnost 
10 Kč 

ostatní stavby 6 Kč 

byty a nebytové prostory 2 Kč 

Tabulka 2.3: Sazba daně ze staveb 

Zdroj: § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

Při výpočtu daně z nemovitostí se pouţívají tzv. koeficienty. Obec si můţe pro 

všechny nemovitosti na svém území stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient 

ve výši 2, 3, 4, nebo 5. Tento koeficient se nevztahuje na pozemky uvedené v § 12. Dalším je 

koeficient podle počtu obyvatel, kterým se násobí sazba daně u stavebních pozemků, 

obytných domů, bytů a nebytových prostorů. Koeficient 1,5 můţe stanovit obec svou obecně 

závaznou vyhláškou, který se vztahuje na stavby pro individuální rekreaci, garáţe, stavby a 

nebytové prostory uţívané pro podnikatelskou činnost. Koeficientem 2,0 se násobí základní 

sazby daně u staveb pro individuální rekreaci v národních parcích. Koeficient 1,2 se vyuţívá 

při stanovení základu daně u bytů a nebytových prostorů. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání je poplatník povinen 

podat do 31. ledna zdaňovacího období. Pro vyměření daně se pouţívají skutečnosti k 1. lednu 

toho roku, na který je daň vyměřována. Dojde-li ke změnám během zdaňovacího období, 

k těmto změnám se nepřihlíţí. 

Splatnost daně je u poplatníků provozující zemědělskou výroby a chov ryb rozdělena 

do dvou stejných splátek, které musí uhradit nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu. U 

ostatních poplatků je daň splatná rovněţ ve dvou stejných splátkách, které musí být uhrazeny 

nejpozději do 31. května a 30. listopadu. Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 

5 000 Kč, je splatná najednou do 31. května.   
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2.5.4. Silniční daň 

Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou 

registrována a provozovaná v České republice a jsou pouţívána k podnikání nebo k jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Předmětem daně nejsou vozidla, kterým byla přidělena 

zvláštní registrační značka a další speciální vozidla podle zvláštního právního předpisu 

(speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory). 

Poplatníkem této daně je fyzická nebo právnická osoba, která: 

 je provozovatelem vozidla, které je registrováno v České republice v registru 

vozidel a je zapsaná v technickém průkazu 

 uţívá vozidlo, v jehoţ technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, 

která zemřela, zanikla, byla zrušena nebo uţívá vozidlo, jehoţ majitel byl 

odhlášen z registru vozidel 

 vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za pouţití osobního automobilu, 

tzn. zaměstnavatel 

Základ daně je: 

 zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů 

 součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u 

návěsů 

 největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel 

Základní sazby daně jsou uvedeny v příloze č. 2. Pouţívá-li zaměstnanec svůj vlastní 

osobní automobil pro pracovní účely, můţe zaměstnavatel vyuţít sazbu daně 25 Kč za kaţdý 

den pouţití, pokud je to pro něj výhodnější.  

Sleva na dani činí 100 %, pokud se vozidla pouţívají výlučně k přepravě 

v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy. Kombinovanou dopravou se 

rozumí přeprava zboţí v jedné přepravní jednotce (velký kontejner, nástavba, nákladní 

automobil, přívěs), při které se vyuţije kromě pozemní komunikace i ţelezniční nebo 

vnitrozemské vodní doprava, pokud je vzdálenost větší neţ 100 km vzdušnou čarou. 
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Pokud je vozidlo pouţíváno 36 kalendářních měsíců od první registrace, sniţuje se 

sazba daně o 48 %. Za dalších následujících 36 kalendářních měsíců se sniţuje o 40 % a o 

25 % za dalších 36 kalendářních měsíců. 

Naopak u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 

31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání musí poplatník podat 

nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. 

Zálohy na daň platí poplatník k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu a 15. prosinci. Výše 

záloh se vypočte jako 1/12 z příslušné roční sazby daně za kaţdý kalendářní měsíc, ve kterém 

vznikla nebo trvala daňová povinnost. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným 

obdobím měsíce říjen a listopad. 

2.5.5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

Daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o 

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

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem mohou být věci 

nemovité, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry, peněţní prostředky, 

pohledávky a majetková práva. Poplatníkem je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze 

závěti, ze zákona nebo kombinací obou zmíněných. Základ daně dědické tvoří cena majetku 

nabytého děděním sníţená o prokázané dluhy zůstavitele, o cenu osvobozeného majetku, o 

přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, o odměnu a hotový výdaje notáře 

pověřeného soudem. 

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. 

Majetkem se rozumí movité a nemovité věci. Bylo-li současně s převodem zřízeno bezúplatně 

věcné břemeno, podléhá toto zřízení rovněţ dani darovací. Předmětem daně nejsou převody 

na základě povinnosti stanovené právním předpisem, dotace, příspěvky, podpory ze státního 

rozpočtu, bezúplatné nabytí majetku, pokud je příjmem a předmětem daně z příjmů. 

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. Pokud majetek daruje fyzická nebo právnická 

osoba se sídlem v tuzemsku fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, je 

poplatníkem dárce. Základ daně je cena majetku sníţená o prokázané dluhy, o cenu 

osvobozeného majetku, o clo a daň placené při dovozu. 
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Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

k nemovitostem. Poplatníkem je převodce (prodávající). Nabyvatel je poplatníkem tehdy, 

pokud jde o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, při vyvlastnění, 

v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo při vydraţení ve veřejné draţbě. Při 

výměně nemovitostí jsou poplatníkem převodce i nabyvatel zároveň, kteří jsou povinni platit 

daň společně a nerozdílně. Daň se v tomto případě vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhoţ 

převodu je daň vyšší. Základ daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná, cena sjednaná, 

cena dosaţená vydraţením, cena stanovená soudem nebo hodnota určená posudkem znalce. 

Pro výpočet daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí jsou osoby rozděleny do 

tří skupin podle toho, jaký vztah mají nebo měly k zůstaviteli, dárci nebo nabyvateli. První 

skupinu tvoří příbuzní v řadě přímé a manţelé. Do druhé skupiny jsou zařazeni příbuzní 

v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manţelé dětí (zeťové a snachy), 

děti manţela, rodiče manţela, manţelé rodičů a osoby, které ţily nejméně jeden rok před 

převodem nebo smrtí zůstavitele společně v jedné domácnosti a pečovaly o její řádný chod. 

Do třetí skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby. 

Od sazby daně dědické a darovací jsou osoby zařazené do první a druhé skupiny od 

těchto daní osvobozeny. Sazba daně pro osoby ve třetí skupině jsou následující: 

Základ daně 
Sazba daně 

přes Kč do Kč 

 - 1 000 000 7,0 % 

1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 

2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč 

5 000 000 7 000 000  520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč 

7 000 000 10 000 000 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč 

10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč 

20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč 

30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč 

40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč 

50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč 

Tabulka 2.4: Sazba daně dědické a darovací pro osoby zařazené do III. skupiny 

Zdroj: § 14 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti 

Při výpočtu daně dědické se výsledná částka ještě vynásobí koeficientem 0,5. 

Sazba daně z převodu nemovitostí činí 3 % ze základu daně, který se zaokrouhluje 

na celé stokoruny nahoru. 

Daňové přiznání k dani dědické a darovací je povinen podat poplatník do 30 dnů 

ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, došlo k bezúplatnému nabytí 
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movitého majetku nebo byla doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví. Daňové 

přiznání k dani z převodu nemovitostí musí podat nejpozději do konce třetího měsíce 

následujícího od měsíce, v němţ byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, nabyla 

účinnost smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo nabylo právní moci 

rozhodnutí.  

Tyto daně se neplatí pravidelně kaţdý rok, ale pouze v případech, kdy nastanou 

skutečnosti uvedené v zákoně. 
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2.6. Nepřímé daně 

2.6.1. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboţí, převod nemovitosti nebo 

poskytnutí sluţby, pokud jsou uskutečněna za úplatu, osobou povinnou k dani, v rámci 

ekonomické činnosti a v tuzemsku. Předmětem daně nejsou plnění s místem mimo tuzemsko 

(např. dodání zboţí s instalací mimo tuzemsko), plnění, která se nepovaţují za dodání zboţí 

nebo převod nemovitosti, popř. za poskytnutí sluţby (např. prodej podniku), finanční bonus, 

náhrada škody nebo smluvní pokuty a penále. 

Plátcem neboli osobou povinnou k dani, je fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Ekonomickou činností se rozumí soustavná 

činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících sluţby, nezávislé činnosti vědecké, 

literární, umělecké, učitelů, lékařů, právníků, inţenýrů, architektů a účetních znalců. 

Poplatníkem je konečný spotřebitel, který daň uhradí v ceně nakupovaného výrobku nebo 

sluţby. 

Základem daně je vše, co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno. Kromě ceny výrobku 

nebo sluţby se do základu daně zahrnuje: 

 jiné daně, cla, dávky nebo poplatky 

 spotřební daň 

 daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv 

 dotace k ceně 

 vedlejší výdaje (balení, přeprava, pojištění) 

 materiál přímo související s poskytovanou sluţbou 

 zabudované nebo zamontované stroje a zařízení, které se do stavby jako její 

součást montáţními nebo stavebními pracemi zabudují nebo zamontují 

Daň z přidané hodnoty má dvě sazby daně, základní (20 %) a sníţenou (10 %). 

Základní sazba daně se uplatňuje u většiny zboţí a sluţeb. Sníţená sazba daně na teplo, chlad, 



Daňový systém České republiky 

Stránka | 21  

zboţí uvedené v Příloze 1 zákona o DPH (např. potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové 

dříví), sluţby uvedené v Příloze 2 zákona o DPH (např. opravy zdravotnických prostředků, 

ubytovací sluţby, úklidové práce v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a 

zdravotně postiţené, kulturní, umělecké a sportovní činnosti), dovoz uměleckých děl, 

sběratelských předmětů a staroţitností uvedených v Příloze 4 zákona o DPH a některé druhy 

výstavby. 

Na některých daňových dokladech je uvedena celková částka a není vyčíslena daň. Ta 

se musí dopočítat pomocí koeficientu, který se určí: 

 u základní sazby (20 %): 
  

      
        

 u sníţené sazby (10 %): 
  

      
        

Pro vyčíslení daně se koeficientem vynásobí celková částka a základ daně se určí jako 

rozdíl celkové částky a vypočtené daně. 

Zdaňovacím obdobím je: 

 kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce nedosáhl 10 000 000 Kč 

 kalendářní měsíc, pokud obrat dosáhl 10 000 000 Kč 

 volitelné, pokud obrat přesáhl 2 000 000 Kč, ale nedosáhl 10 000 000 Kč 

Daňové přiznání je plátce povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Pokud vznikla v důsledku vyměření daňová povinnost, je splatná ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání. Pokud vznikl nadměrný odpočet, vrací se tento přeplatek bez ţádosti. 

2.6.2. Spotřební daně 

Spotřební daně jsou upraveny zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto daně se vztahují pouze na vybrané druhy výrobků, aby se navýšily 

příjmy státního rozpočtu a zároveň omezila jejich zdraví škodlivá spotřeba. 

Předmětem spotřebních daní jsou: 

 minerální oleje: motorové benzíny, ostatní benzíny (technický, lékařský), 

motorová nafta, lehký a těţký topný olej, petrolej, odpadní oleje, zkapalněné 

ropné plyny (LPG) a jejich směsi 

 líh (etanol) obsaţený ve výrobcích s větším mnoţstvím neţ 1,2 %  
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 pivo s obsahem alkoholu větším neţ 0,5 % a jeho směsi  

 víno a meziprodukty s obsahem alkoholu mezi 1,2 % a 22 % 

 tabákové výrobky: cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření 

Plátcem je fyzická nebo právnická osoba, která je výrobcem, dovozcem nebo 

provozovatelem daňového skladu (prostorově ohraničené místo, ve kterém provozovatel 

vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky dosud nezatíţené 

spotřební daní)
4
. 

Základ daně je určen pro mnoţství vyjádřené: 

 u minerálních olejů v 1 000 litrech při teplotě 15 °C 

 u lihu v hektolitrech při teplotě 20 °C 

 u piva v hektolitrech 

 u vína a meziproduktů v hektolitrech 

U tabákových výrobků je základem daně pro procentní část daně konečná cena pro 

spotřebitele a pro pevnou část daně mnoţství vyjádřené v kusech. 

Sazby daně pro jednotlivé druhy výrobků jsou rozepsány v příloze č. 3. Daň se 

vypočítá vynásobením základu daně se sazbou daně pro vybraný výrobek. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, s výjimkou vybraných dováţených 

výrobků. Plátce je povinen podat daňové přiznání celnímu úřadu do 25 dnů a daň zaplatit do 

40 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. 

2.6.3. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Předmětem daně je zemní plyn ve zkapalněném i plynném stavu, bioplyn, svítiplyn, 

vodní plyn, generátorový plyn, metan a další plyny, které jsou určeny pro pohon motorů, 

výrobu tepla nebo pro další specifické účely. 

Plátcem daně je dodavatel, který dodává plyn konečnému spotřebiteli, provozovatel 

distribuční nebo přepravní soustavy, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila plyn 

zdaněný niţší sazbou daně k účelu, který odpovídá vyšší sazbě daně, nebo pouţila plyn 
                                                           
4
 § 3f zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 
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osvobozený od daně pro účely, na které se osvobození nevztahuje, nebo spotřebovala 

nezdaněný plyn pro účely, k nimţ se zdanění váţe. 

Základ daně je vyjádřen v mnoţství plynu v jednotkách MWh spalného tepla. 

V případě, ţe nelze přesně určit spalné teplo, zákon stanoví pevnou částku ve výši 15 MWh 

na tunu plynu. 

Sazby daně a jejich vývoj je určen v zákoně aţ do roku 2020. 

Účel použití plynu 
Sazba daně (v Kč/MWh spalného tepla) od: 

1. 1. 2008 1. 1. 2012 1. 1. 2015 1. 1. 2018 1. 1. 2020 

pohon motorů 
0 34,20 68,40 136,80 264,80 

blíţe nespecifikované účely 

výroba tepla 30,60 

další specifické účely 30,60 

Tabulka 2.5: Sazby daně ze zemního plynu 

Zdroj: SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice, s. 262 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daňové přiznání podává plátce do 

25 dnů po skončení zdaňovacího období a ve stejné lhůtě je stanovena i splatnost daně. 

2.6.4. Daň z pevných paliv 

Daň z pevných paliv upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Předmětem daně jsou pevná paliva: černé a hnědé uhlí, brikety, koks z černého nebo 

hnědého uhlí a ostatní uhlovodíky pouţívané pro výrobu tepla. 

Plátcem daně je dodavatel paliv, který je dodal v tuzemsku konečnému spotřebiteli, 

fyzická nebo právnická osoba, která pouţila paliva osvobozená pro účely, na které se 

osvobození nevztahuje, nebo spotřebovala nezdaněná paliva pro účely, k nimţ se zdanění 

váţe. 

Základem daně je mnoţství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. Spalné teplo se měří v akreditovaných laboratořích. Pokud nelze prokázat, zákon ho 

stanoví ve výši 33 GJ na tunu paliv. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 

vzorku. 

Zdaňovací období, lhůta pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně je 

shodná s daní ze zemního plynu. 
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2.6.5. Daň z elektřiny 

Daň z elektřiny upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Předmětem daně je elektřina a plátcem daně je dodavatel elektřiny, který ji dodal 

v tuzemsku konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční a přenosové soustavy, fyzická 

nebo právnická osoba, která pouţila elektřinu osvobozenou od daně pro účely, na které se 

osvobození nevztahuje, nebo spotřebovala nezdanitelnou elektřinu pro účely, k nimţ se 

zdanění váţe. 

Základem daně je mnoţství elektřiny vyjádřené v MWh a sazba daně je pevně 

stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh.   

Zdaňovací období, lhůta pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně je 

shodná s daní ze zemního plynu a z pevných paliv. 
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3. DAŇOVÝ SYSTÉM SLOVENSKA 

Daňový systém Slovenska je velmi podobný české systému, ale po provedených 

reformách v roce 2004 na Slovensku a v 2008 v České republice, lze nalézt podstatné rozdíly. 

Slovenský daňový systém zahrnuje: přímé daně (daň z příjmů fyzických osob, daň 

z příjmů právnických osob), nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daně), místní 

daně a poplatky (daň z nemovitostí, daň z motorových vozidel, daň ze psů, daň za uţívání 

veřejného prostranství, daň za ubytování, daň za prodejní automaty, daň za nevýherní hrací 

přístroje, daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města, daň za jaderné 

zařízení a poplatek za komunální odpad). 

3.1. Daň z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, z jiné 

samostatné výdělečné činnosti a pronájmu, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy. 

Základ daně tvoří součet čtyř dílčích základů daně: příjmy ze závislé činnosti sníţené 

o pojistné a příspěvky, které je povinen platit zaměstnanec, příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu, sníţené o výdaje na jejich dosaţení, zajištění a 

udrţení, příjmy z kapitálového majetku (výdaje uplatnit nelze), a příjmy z ostatní činnosti 

sníţené o výdaje na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, ale pouze od výše těchto příjmů. 

Takto zjištěný základ daně se upravuje o odpočty, kterými jsou odčitatelné položky, čímţ je 

myšlena ztráta. Poplatník ji můţe uplatnit nejpozději v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

po zdaňovacím období, za které byla vyměřena. Dále se základ daně sniţuje o nezdanitelné 

části, kterými jsou: 

 částka odpovídající 19,2násobku sumy ţivotního minima platného k 1. lednu 

příslušného zdaňovacího období ročně na poplatníka 

 částka odpovídající 19,2násobku sumy ţivotního minima platného k 1. lednu 

příslušného zdaňovacího období ročně na manţelku (manţela) 

 do 31. prosince 2010 bylo moţné od základu daně ještě odečíst příspěvky na 

doplňkové důchodové spoření, finanční prostředky vynaloţené na účelové 

spoření a pojistné na ţivotní pojištění, v maximální výši 398,33 € 

 ţivotní minimum činí 185,38 € 
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Poplatník si můţe uplatnit i daňový bonus na kaţdé vyţivované dítě ţijící s ním 

v jedné domácnosti, pokud měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy ze závislé činnosti 

nebo z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu ve výši 240,12 €. 

Ze základu daně sníţeného o odčitatelné poloţky a nezdanitelné části se vypočte daň 

ve výši 19 %, která se zaokrouhlí na eurocenty dolů. Vypočtenou daň lze ještě upravit o 

daňový bonus. 

Daňové přiznání se podává do 3 kalendářních měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období, tedy do 31. března. Tuto lhůtu pro podání můţe daňový úřad prodlouţit o další 

3 měsíce, pokud poplatník poţádá do 15 dnů před uplynutím lhůty pro podání. 

3.2. Daň z příjmů právnických osob 

Dani z příjmů právnických osob podléhají právnické osoby, které mají sídlo nebo 

místo vedení společnosti na Slovensku. Tyto osoby jsou povinné zdaňovat veškeré příjmy, 

tzn. plynoucí ze zdrojů na Slovensku i ze zdrojů v zahraničí. Obecně se jedná o všechny 

příjmy plynoucí z poskytování sluţeb, prodeje výrobků či majetku právnické osoby. 

Základ daně je výsledek hospodaření před zdaněním zjištěný z účetnictví nebo rozdíl 

mezi příjmy a výdaji. Dále se musí upravit o zákonem stanovené poloţky, které ho zvyšují 

nebo sniţují. Mezi poloţky zvyšující základ patří např. neoprávněné zkrácení příjmu, daňově 

neuznatelné výdaje, rozdíl, o který účetní odpisy převyšují daňové. Poloţkami sniţující 

základ daně jsou příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, pokud 

jsou započítány ve výsledku hospodaření, rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní 

odpisy.  

Od takto upraveného základu daně se odečte případná ztráta z minulých let a 

zaokrouhlí se na eurocenty dolů. Sazba daně je 19 %. Daňové přiznání musí poplatník podat 

do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

3.3. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty se vztahuje na dodání zboţí nebo poskytnutí sluţby za 

protihodnotu na Slovensku uskutečněné zdanitelnou osobou. Pokud obrat poplatníka přesáhl 

za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 49 790 €, musí podat 

ţádost k registraci, a to nejpozději do 20 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat 

překročen. 
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Základem daně je všechno, co tvoří protihodnotu, kterou dodavatel přijal nebo má 

přijmout za dodání zboţí nebo poskytnutí sluţby, sníţená o daň. Do základu daně se zahrnuje 

i dotace nebo příspěvek.  

Základní sazba daně na zboţí a sluţby je 19 %. Sníţená sazba daně 10 % se pouţívá u 

antibiotik, farmaceutických výrobků, kníţek a ostatních výrobků uvedených v příloze zákona. 

Sníţená sazba 6 % zvýhodňuje vlastní výrobu, konkrétně výrobu specifikovaných 

potravinářských výrobků (např. výrobky z masa hovězího, vepřového, ovčího, králičího, 

rybího, čerstvé mléko, vejce, med). Daň se zaokrouhluje na eurocenty do 0,005 € dolů a od 

0,005 € nahoru. 

Zdaňovacím období je kalendářní měsíc. Pokud měl poplatník za předcházející 

kalendářní rok obrat niţší neţ 331 939,19 €, je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. Do 

25 dnů po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňového přiznání a zaplatit 

vlastní daňovou povinnost. 

3.4. Místní daně a poplatky 

3.4.1. Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí se člení na daň z pozemků, ze staveb a z bytů.  

Daň z pozemků platí vlastník, správce nebo nájemce pozemku, kterým můţe být: 

orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty, zahrady, hospodářské lesy, 

rybníky, zastavěné plochy a nádvoří a stavební pozemky. Základem daně je hodnota pozemku 

určená vynásobením výměry v m
2
 a její hodnoty za 1 m

2
. Roční sazba daně je 0,25 % ze 

základu daně.  

Daň ze staveb platí vlastník, správce, nájemce nebo skutečný uţivatel stavby. Stavbou 

se rozumí: stavby určené k bydlení a drobné stavby k nim plnící doplňkovou funkci, stavby 

určené k hospodářské výrobě, skleníky, rekreační a zahrádkářské chaty, samostatně stojící 

garáţe, průmyslové stavby, stavby pouţívané k ostatnímu podnikání. Základem daně je 

výměra zastavěné plochy v m
2
. Sazba daně je 0,033 € za kaţdý i započatý m

2
 zastavěné 

plochy. 

Daň z bytů platí vlastník nebo správce bytu či nebytového prostoru. Základem daně je 

výměra podlahové plochy v m
2
. Sazba daně je stanovena na 0,033 € za kaţdý i započatý m

2
 

podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru. 



Daňový systém Slovenka 

 

Stránka | 28  

3.4.2. Daň ze psa 

Daň ze psa platí vlastník nebo drţitel psa staršího 6 měsíců. Od daně je osvobozený 

pes, který je chován pro vědecké a výzkumné účely, je umístěn v útulku nebo je speciálně 

vycvičený a vlastní ho osoba s těţkým zdravotním postiţením. Základem daně je počet psů a 

sazbu daně určuje obec v eurech. Vybraná daň plyne do obecního rozpočtu. 

3.4.3. Daň za užívání veřejného prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou veřejnosti přístupné pozemky ve vlastnictví obce, např.: 

umístění zařízení prodejního, stavebního nebo slouţícího k poskytování sluţeb, zařízení 

cirkusu, lunaparku a jiných atrakcí nebo umístění skládky. Základem daně je výměra 

prostranství v m
2
. Sazbu daně určí obec za kaţdý i započatý m

2
 a za kaţdý započatý den. Daň 

plyne do rozpočtu obce, na jejíţ území se veřejné prostranství nachází.  

3.4.4. Daň za jaderné zařízení 

Předmětem daně je jaderné zařízení, ve kterém probíhá štěpení a vyrábí se elektrická 

energie. Poplatníkem je provozovatel zařízení a základem daně je výměra katastrálního území 

obce v m
2
, která se nachází v oblasti ohroţení jaderným zařízením. Sazba daně je rozdělena 

podle vzdálenosti území obce od jaderného zařízení. Vybraná daň je splatná do 31. března po 

skončení zdaňovacího období. 

3.4.5. Daň z prodejních automatů 

Předmětem daně jsou přístroje a automaty, které vydávají výrobek za úplatu a jsou 

umístěné v prostorách veřejnosti přístupných. Daň se nevztahuje na automaty prodávající 

jízdenky veřejné dopravy. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která prodejní 

automaty provozuje. Základem daně je počet prodejních automatů a sazbu daně určí obec. 

3.4.6. Daň z nevýherních hracích přístrojů 

Předmětem daně jsou hrací přístroje, které se spouštějí a jsou v chodu za úplatu, 

přičemţ tyto hrací přístroje nevydávají peněţní výhru a jsou umístěné v prostorách veřejnosti 

přístupných. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která hrací přístroje provozuje. 

Základem daně je počet hracích přístrojů a sazbu daně určuje obec. 



Daňový systém Slovenka 

 

Stránka | 29  

3.4.7. Daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické 

části města 

Předmětem daně je vjezd a setrvání vozidla v centru města. Poplatníkem je fyzická 

nebo právnická osoba, která je vlastníkem motorového vozidla. Základem daně je počet dní 

setrvání vozidla v centru města a sazbu daně určuje obec za kaţdý i započatý den. 

3.4.8. Daň za ubytování 

Předmětem daně je přechodné ubytování fyzické osoby za úplatu v ubytovacím 

zařízení. Poplatníkem je provozovatel přechodného ubytování. Základem daně je počet 

přenocování a sazbu daně určuje obec na osobu a přenocování. 
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4. DAŇOVÝ SYSTÉM NĚMECKA 

Daňový systém v Německu je velmi komplikovaný. Vybírané daně slouţí ke krytí 

veřejných výdajů a dělí se na tři národní úrovně (spolkové daně, zemské daně a obecní daně a 

přiráţky) a evropské daně. 

Mezi spolkové daně patří spotřební daně, cla, solidární příspěvek a silniční daň. 

K zemským daním náleţí daň dědická, daň darovací, daň z piva, daň z provozování herny a 

daň z převodu nemovitosti. Obce vybírají daň z nemovitosti, obchodní daň a další místní 

daně, mezi které patří: daň ze zábavy, daň z druhého bydliště, daň z nápojů, daň ze psů, daň 

z rybaření a myslivosti, daň za povolení provozování restaurace nebo maloobchodu 

s lihovinami. Společnými daně, které si dle stanoveného klíče mezi sebou rozdělují stát, 

spolkové země a obce, jsou především daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických 

osob, daň z kapitálových výnosů a daň z přidané hodnoty. 

4.1. Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem daně jsou osoby, které se dělí jako u nás na daňové rezidenty a 

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

zdaňovány pouze ty příjmy, které plynou ze zdrojů na území Německa. 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy: 

 příjmy ze zemědělství a lesnictví – příjmů ze zemědělství a lesnictví, 

z vinařství, zahradnictví, lovu 

 příjmy z ţivnostenského podnikání – příjmy z obchodních, řemeslných a 

průmyslových činností, podíly na zisku ve veřejných obchodních a 

komanditních společnostech a dalších forem společného podnikání, dále úroky 

z půjček poskytnutých společnosti 

 příjmy z nezávislé činnosti – příjmy z tzv. svobodných povolání (oblast vědy, 

umění, výchovy a výuky), lékaři se soukromou praxí, architekti, daňoví 

poradci, advokáti, auditoři, příjmy ze státních loterií 

 příjmy ze závislé činnosti – příjmy, které pobírá zaměstnanec v rámci 

pracovního poměru 
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 příjmy z kapitálového majetku – úroky z pohledávek (půjčky, investiční 

fondy), dividendy z akcií, podíly za zisku ve společnostech s ručením 

omezeným a v druţstvech 

 příjmy z pronájmu a pachtu nemovitého majetku 

 ostatní příjmy – jiné pobírané důchody z důchodového pojištění, doţivotní 

renty, příjmy poslanců 

Základ daně se určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, popř. náklady na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů. Tento rozdíl se dále upravuje o nezdanitelné části základu daně, 

mezi které patří 7 664 € pro svobodnou osobu, 15 329 € pro sezdané páry, 1 824 € za 

vyţivované dítě (dvojnásobek u společného zdanění manţelů), 1 080 € za péči o dítě, 

výchovu a jeho vzdělání (dvojnásobek u společného zdanění manţelů). 

Sazba daně je lineárně progresivní a odvíjí se od dosaţeného zdanitelného příjmu. Pro 

výši sazby je také důleţité, zda je poplatník svobodný, rozvedený nebo uplatňuje společné 

zdanění manţelů. Nejniţší sazba daně je 15 % a nejvyšší 45 %. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání musí poplatník podat do 

31. května následujícího roku a daň je splatná formou záloh nebo sraţením u zaměstnavatele. 

K dani z příjmů se ještě připočítává DAŇ SOLIDARITY ve výši 5,5 % ze základu 

daně a vztahuje se na fyzické i právnické osoby. Tento příplatek byl zaveden v souvislosti 

s připojením nových spolkových zemí za účelem financování obnovy školství, zdravotnictví a 

infrastruktury. 

4.2. Daň z příjmů právnických osob 

Tato daň se vztahuje na dosaţené příjmy kapitálových společností, kterými jsou 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, pojišťovací 

spolky, druţstva a nadace. 

Základem daně je celkový zisk společnosti. Pokud společnost dosáhla ztráty, můţe si 

ji do výše 511 500 € převést o rok zpět. Jakákoliv další ztráta se převádí do dalších let, ale 

pouze do výše 1 milionu €.  

Sazba daně je stanovena ve výši 15 %, po přičtení daně ze solidarity činí její sazba 

15,83 %. 



Daňový systém Německa 

Stránka | 32  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do 31. května 

následujícího roku. Tuto lhůtu lze prodlouţit pouze na základě ţádosti. Poplatník platí 

čtvrtletí zálohy na daň a po obdrţení platebního výměru je povinen vyměřenou daň splatit do 

1 měsíce. 

4.3. Živnostenská daň 

Všechny právnické osoby v Německu podléhají ţivnostenské dani. Ta se skládá ze 

dvou částí, ze zákonem stanovené sazby 3,5 % a z přiráţky stanovené místním obecním 

úřadem. Po obecní přiráţce se sazba daně pohybuje mezi 14 % a 17 %. 

4.4. Daň z nemovitostí 

Dani z nemovitosti podléhá veškerý nemovitý majetek, a to bez ohledu na to, zda jde o 

majetek pouţívaný pro podnikání nebo pro soukromé účely. Vládou je stanovena sazba daně 

na 0,35 % hodnoty nemovitosti oceněné podle zákona o oceňování. Tato sazba se ale dále 

násobí místním koeficientem daného obecního úřadu. Reálná sazba daně se tak pohybuje 

v rozmezí od 0,98 % do 2,84 %. Většina obcí spojuje výběr daně z nemovitostí s výběrem 

poplatků za svoz odpadů, čištění ulic a odpadní vody (kanalizaci). 

4.5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 

Daň dědická a darovací je uloţena na majetek získaný děděním nebo darováním. 

Základem daně je trţní hodnota majetku, od které lze odečíst dluhy zesnulého, administrativní 

náklady a náklady spojené s pohřbem. Pokud se majetek nachází na území Německa, je jeho 

prvních 225 000 € osvobozeno a předmětem daně je jen 65 % z částky přesahující 225 000 €. 

Sazba daně závisí na příbuzenském vztahu mezi zůstavitelem nebo dárcem a dědicem či 

obdarovaným a je stanovena od 7 % do 50 %. 

Daň z převodu nemovitosti se vztahuje na převáděnou nebo prodávanou nemovitost 

převyšující částku 2 500 €. Sazba daně je ve výši 3,5 % 

4.6. Církevní daň 

Církevní daň platí registrovaní členové náboţenských společností, ze které je 

financována činnost této církve. Výše daně je stanovena v zákoně o církevní dani, který 

vydávají jednotlivé spolkové země. Daň je vyměřována z roční daně z příjmů fyzické osoby a 

činí 8 – 9 % podle dané spolkové země. 
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4.7. Daň z přidané hodnoty 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboţí, poskytnutí sluţby za území 

Německa, dovoz zboţí do Německa nebo do rakouských oblastí Jungholz a Mittelberg, 

pořízení zboţí podnikatelem z členského státu Evropské unie v rámci podnikání a pořízení 

nového dopravního prostředku z jiného členského státu. 

Mezi osoby podléhající dani patří podnikatelé (provozující ţivnost, svobodná 

povolání, dovozci). Podnikatelé, jejichţ obrat v předchozím roce nepřesáhl část 17 500 €, jsou 

osvobozeni od registrace, ale mohou se nechat zaregistrovat dobrovolně. 

Základní sazba daně je stanovena na 19 %. Sníţená sazba daně je 7 % a vztahuje se 

na základní potraviny a nápoje, léky, knihy, vstupenky do divadel, muzeí a na koncerty, dále 

pro provoz lázní, bazénů a chov dobytka. 

  Daňové přiznání podávají plátci podle výše obratu čtvrtletně nebo měsíčně a na 

stejném principu je i daň vybírána. 

4.8. Spotřební daně 

Spotřební daně jsou v Německu uvaleny na benzín, těţká paliva a jiné energetické 

produkty, tabákové výrobky, pivo, víno a kávu. 



Daňový systém Polska 

Stránka | 34  

5. DAŇOVÝ SYSTÉM POLSKA 

Polský daňový systém je relativně sloţitý a obsahuje řadu moţností úlev a výjimek. 

Tento systém je podle názoru většiny podnikatelů a analytiků neefektivní a vede pouze ke 

zvýhodňování nejbohatších a ke korupci. 

5.1. Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem je fyzická osoba (kaţdý člověk od narození aţ do smrti) mající místo 

bydliště na území Polské republiky nebo její dočasný pobyt na území Polské republiky 

v daném roce trvá déle neţ 183 dní. 

Plátcem jsou především zaměstnavatelé, a to individuální zaměstnavatelé, zemědělská 

druţstva, výrobní druţstva, banky, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, 

organizační jednotky. Tyto orgány jsou povinny v průběhu zdaňovacího období provádět 

výpočet a sráţku daně z příjmů a odvést na účet finančního úřadu. 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy fyzických osob patřící do jedné z těchto 

kategorií: příjem ze závislých povolání, včetně zaměstnaneckého a důchodového příjmu, 

příjem z nezávislých povolání, z podnikání, příjem ve vybraných zemědělských sektorech, 

z nemovitého majetku (příjem z pronájmu), z investic a majetkových práv (investiční příjem), 

z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitého majetku, ostatní příjmy. 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy z jednotlivých zdrojů příjmů převyšují 

výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení těchto zdanitelných příjmů. 

Sazba daně má progresivní charakter a činí: 

 18 % ze základu daně do 85 528 PLN – sleva na dani 556 PLN 

 32 % ze základu přesahujícího 85 528 PLN + 14 839 PLN 

Osoby samostatně výdělečně činné mají moţnost výběru metody zdanění. První 

moţností je vyčlenit příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti od jiných zdrojů 

příjmů a tyto příjmy zdanit sazbou 19 %. Druhou moţností je kumulovat příjmy z podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti s jiným zdroji příjmů a tyto příjmy zdaňovat progresivní 

sazbou daně. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání musí poplatník podat do 

30. dubna následujícího roku na místně příslušný finanční úřad. 
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5.2. Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníkem jsou právnické osoby a kapitálové společnosti. Dále jim mohou být také 

organizační jednotky bez právní subjektivity, s výjimkou společností, které nemají právní 

subjektivitu (společnosti civilní, partnerské, komanditní). 

Předmětem zdanění je příjem, bez ohledu na zdroj, z něhoţ byl dosaţen zisk. Příjem 

představuje přebytek zisků nad náklady na jejich pořízení. 

Základ daně tvoří příjmy dosaţené právnickou osobou. Subjekty mají moţnost 

provést odpočty od základu daně: 

 celkem 10 % příjmů za dary poskytnuté na společenské účely a za dary 

církvím 

 20 % výše úvěru v bankovnictví za umořené úvěry, v souvislosti 

s restrukturalizací 

 dary na charitativní účely ve prospěch církve jsou bez limitu 

 50 % výdajů z nové technologie 

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 19 % z daňového základu. Příjmy 

z poplatků za vývozy nákladu a za cestující přijaté v polských přístavech zahraničními 

námořními dopravci se zdaňují 10 %. Dividendy podléhají 19 % sazbě daně. 

Zdaňovacím obdobím je rok a poplatníci podávají předběţné daňové přiznání do 

konce třetího měsíce následujícího roku, za který se daň vyměřuje, a v tomto termínu jsou 

povinni zaplatit nebo doplatit rozdíl mezi výši daňové povinnosti a sumou zaplacených záloh.  

5.3. Daň z přidané hodnoty 

Poplatník daně ze zboţí a sluţeb je právnická osoba (např. akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným, fond, sdruţení), podnikatelský subjekt bez právní 

subjektivity (např. veřejná obchodní společnost) a fyzická osoba, kterou můţe být osoba 

samostatně výdělečně činná, realizující pořízení zboţí v rámci států EU, realizující dovoz 

zboţí, realizující nabytí sluţeb za úplatu z jiného členského státu EU, podléhající celnímu 

řízení, dovoz nových dopravních prostředků ze zemí EU a jiné. 

Plátcem daně ze zboţí a sluţeb jsou exekuční orgány a soudní exekutor, kteří pobírají 

a odvádějí daň z dodání (sluţby) provedené v rámci exekuce. 
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Předmětem daně ze zboţí a sluţeb jsou činnosti, kterou zahrnují: placené dodávky 

zboţí a poskytování sluţeb ne území státu, vývoz zboţí, dovoz zboţí, nabytí zboţí v rámci 

EU za úplatu na území státu, dodávky zboţí v rámci EU. 

Základ daně je obrat, který se skládá z dluţné částky z prodeje (obratu) sníţený o 

částku splatné daně, nebo suma přijatých záloh, předplatí nebo splátek sníţený o splatné daně, 

v případě dovozu částka, kterou je zákazník povinen zaplatit (celní hodnota, splatná daň, 

spotřební daň, provize, náklady na balení, přepravu, pojištění). 

Základní sazba daně je ve výši 22 % a vztahuje se na většinu zboţí a sluţeb. Sníţená 

sazba 7 % souvisí s ochranou zdraví a 3% se zemědělskými produkty. 

Zdaňovací období je měsíční nebo čtvrtletní. Plátce sám rozhodne o výběru 

zdaňovacího období v přihlášce o registraci. 

5.4. Daň z občanskoprávních úkonů 

Daň z občanskoprávních úkonů se vztahuje na občanskoprávní úkony (smlouvy o 

prodeji a výměně předmětů a majetkových práv, smlouvy o půjčce, darovací smlouvy, 

majetkové manţelské smlouvy, společenské smlouvy), změny v uvedených smlouvách, pokud 

způsobují zvýšení základu daně a rozhodnutí soudů, i smírčích, o smíru, pokud způsobují 

právní následky jako občanskoprávní úkony. 

5.5. Spotřební daně 

Spotřební daně jsou v Polsku uvaleny na motorová paliva, alkoholické a jiné nápoje, 

tabákové výrobky, auta, parfémy a kosmetiku, elektřinu. 
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6. PRAKTICKÉ SROVNÁNÍ 

6.1. Srovnání daní z příjmů 

 

Graf 6.1: Srovnání výše sazby daně z příjmů FO (vlastní tvorba) 

V České republice je od roku 2008 a na Slovensku od roku 2004 stanovena pevná 

sazba daně z příjmů fyzických osob. V Německu se příjmy zdaňují progresivním způsobem 

podle rodinného stavu poplatníka. V Polsku je stanovena hranice podle základu daně a 

poplatník platí buď niţší, nebo vyšší sazbu daně. 
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Graf 6.2: Srovnání výše sazby daně z příjmů PO (vlastní tvorba) 

Sazba daně z příjmů právnických osob je v podstatě ve všech zemích stejně vysoká. 

Přehled sazeb všech zemí EU je uveden v příloze č. 4. 

6.2. Srovnání daně z přidané hodnoty 

 

Graf 6.3: Srovnání výše sazby DPH (vlastní tvorba) 
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Sazby daně se pohybují v porovnávaných zemích zhruba ve stejné výši. Základní 

sazba daně se uplatňuje u většiny výrobků a sluţeb. Sníţená sazba daně souvisí s ochranou 

zdraví a super sníţená sazba je uvalena na výrobky vyprodukované drobnými zemědělci. 

6.3. Průměrná měsíční mzda a její zdanění 

 

Graf 6.4: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 

Zdroj: Statistický úřad České republiky, Slovenska, Polska a Německa 

Průměrná mzda v České republice za rok 2010 činila 23 951 Kč. Níţe uvedený 

výpočet znázorňuje celkové zdanění práce u bezdětného občana. 

Výpočet  Částka 

hrubá mzda 23 951 Kč 

sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % z 23 951 Kč) 1 557 Kč 

zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z 23 951 Kč) 1 078 Kč 

sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 % z 23 951 Kč) 5 988 Kč 

zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z 23 951 Kč) 2 156 Kč 

superhrubá mzda (zaokrouhleno na stokoruny nahoru) 32 100 Kč 

daň z příjmu (32 100 Kč × 15 % - 2 070) 2 745 Kč 

čistá mzda (23 951 – 1 557 – 1 078 – 2 745) 18 571 Kč 

Tabulka 6.1: Zdanění průměrné hrubé měsíční mzdy (výpočet čisté mzdy) v ČR 

Zdroj: www.finance.cz  
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Průměrná mzda na Slovensku se v roce 2010 vyšplhala na 769 €. Pro porovnání 

výpočtů zdanění práce se bere v úvahu opět bezdětný občan. 

Výpočet  Zaměstnanec Zaměstnavatel 

hrubá mzda 769 €  

zdravotní pojištění (4 %; 10 %) 30,76 € 76,9 € 

nemocenské pojištění (1,4 %) 10,76 € 10,76 € 

důchodové starobní (4 %; 14 %) 30,76 € 107,66 € 

důchodové invalidní (3 %) 23,07 € 23,07 € 

úrazové (0,8 %) 0 € 6,15 € 

pojištění v nezaměstnanosti (1 %) 7,69 € 7,69 € 

garanční pojištění (2,5 %)s 0 € 1,92 € 

rezervní fond (4,7 %) 0 € 36,52 € 

odvody spolu 103,04 € 270,67 € 

daňový bonus 0 €  

daň z příjmů FO (19 %) 70 €  

čistý měsíční příjem 595,96 €  

pojistné, které platí zaměstnavatel  270 € 

Tabulka 6.2: Zdanění průměrné hrubé měsíční mzdy (výpočet čisté mzdy) v ČR 

Zdroj: www.finance.sk 

Daňový systém ČR a Slovenska je podle mého názoru nejvíce shodný. Příčinou je 

stejný historický a ekonomický vývoj, podle něhoţ se budovaly základy pro stanovení 

stávající soustavy. 

Sazby daní v Německu jsou zhruba ve stejné výši se sazbami v ČR. I přes srovnatelné 

zdanění příjmů dosahují němečtí obyvatelé vyšší ţivotní úrovně, protoţe jsou za svou 

odvedenou práci lépe ohodnoceni. 

 

http://www.finance.sk/
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7. ZÁVĚR 

Daňový systém České republiky je velmi podobný daňovým systémům zemí EU. Při 

srovnání a hodnocení jsem však narazila na rozdíly, které vyplývají z odlišného historického, 

ekonomického, politického i náboţenského vývoje. Kaţdý stát má určitou formu přímých a 

nepřímých daní lišící se v obsahovém vymezení a ve velikosti sazeb. 

EU se snaţí pomocí harmonizace slaďovat daňové systémy svých členských států 

pomocí společných pravidel - směrnic, nařízení a jiných legislativních nástrojů. Harmonizace 

znamená zásah do fiskální politiky jednotlivých států, proto se většina zemí tomuto procesu 

brání. Nechce si nechat mluvit do své suverenity a tak zpomaluje její proces slaďování. 

Harmonizaci bychom měli rozdělit na dvě části, harmonizaci přímých a nepřímých 

daní, protoţe snahy o ní probíhaly odděleně. Harmonizace nepřímých daní byla do jisté míry 

uskutečněna pro potřeby existence jednotného trhu. 

Při psaní bakalářské práce jsem se potýkala s problémem dostupnosti informací. I 

kdyţ EU vytvořila internetové stránky, na kterých se snaţí shromaţďovat veškeré informace, 

nejrůznější odkazy a srovnání, mnohdy byly tyto uvedené údaje zastaralé, či dokonce dnes 

neplatné. I oficiální internetové stránky zahraničních ministerstev neposkytují dostatečné 

informace. Mnohé z nich poskytují materiály pouze registrovaným účastníkům nebo je 

nenabízejí v anglickém jazyce. 

Myslím si, ţe je třeba snaţit se zlepšit kontrolovatelnost daní, aby nedocházelo 

k velkému mnoţství daňových úniků a zajistit hladké fungování jednotného trhu. Souhlasím s 

procesem harmonizace, ale jen do určité míry. 
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Seznam zkratek a symbolů 

°C  stupňů Celsia 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

cm
3
  kubický centimetr 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

€  euro (měna Evropské unie) 

EU  Evropská unie 

FO  fyzická osoba 

g/l  gram na litr 

GJ  gigajoule 

hl  hektolitr 

HV  hospodářský výsledek 

Kč  korun českých  

km  kilometr 

l  litr 

m
2
  metr čtvereční 

mil.  milion 

MWh  mega watt hodina 

např.  například 

P  příjmy 

PLN  polský zlotý 

PO  právnická osoba 

popř.  popřípadě 

Sb.  sbírky 

t  tuna 

tzn.  to znamená 

V  výdaje 

ZD  základ daně 

ZDP  zákon o daních z příjmů 

ZTP/P  zvlášť těţké postiţení s potřebou průvodce 
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