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1. ÚVOD 

 

Vývoj daňové politiky EU v oblasti nepřímých daní v posledních letech. Pro někoho to 

může znít jako snůška cizích slov, někomu slovo daně nahání přímo hrůzu. Jistě se však 

najdou i lidé, kterým není tato problematika lhostejná a se zájmem sledují aktuální dění nejen 

v oblasti nepřímých daní. I mne tato problematika byla cizí, proto jsem se rozhodla vybrat si ji 

jako téma bakalářské práce a podrobně ji prozkoumat. Práce je členěna na tři základní 

kapitoly a několik podkapitol. 

 

První kapitola je věnována oblasti daně z přidané hodnoty obsažené ve Směrnicích Rady 

Evropské unie, implementované do českých zákonů. Směrnice vydané Evropskou unií jsou 

dokumenty, dle kterých se musí každá země řídit při vytváření vlastních zákonů, v tomto 

případě zákonů daňových. V kapitole je taktéž pro přehlednost popsáno členění všech daní 

v naší republice. 

 

Ve druhé kapitole se podrobněji zabývám spotřebními daněmi. První snahu o harmonizaci 

datujeme do roku 1992. Harmonizace je velmi důležitá především k existenci volného trhu. 

Od té doby jejich úprava prodělala několik málo změn. Taktéž jsou zde zmíněny Směrnice 

Evropské unie v souladu se zákony České republiky. 

 

Obsahem třetí kapitoly je v současnosti hojně diskutované téma a to energetické daně. 

S narůstající snahou Evropské unie ovlivňovat ekologii roste i snaha členských zemí na 

zvyšování podílu využívání alternativních zdrojů energie, které nepůsobí negativně na životní 

prostředí (do určité míry). Hlavním nástrojem motivace se staly daně a čím méně podniky 

znečišťují okolí, tím je jim poskytována větší úleva právě na ekologických daních. 

 

Cílem celé bakalářské práce je rozbor evropské úpravy nepřímých daní a jejich 

implementace do zákonů České republiky. 
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2. ZÁKON O DPH, SMĚRNICE EU O DPH, ZMĚNY A TENDENCE DO BUDOUCNA 

 

2.1. Klasifikace daní 

 

 Pod pojmem daň si každý z nás jistě představí nepříjemnou povinnost, část našich 

příjmů, které každý měsíc odvádíme státu,  část ceny zboží a služeb která je placena státu, 

vlastnictví věcí rovněž podléhá dani. Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného 

rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako 

jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu.[1] 

 

 Zákonem určená – povinnost k dani ukládá stát svými zákony 

 Povinná platba – nelze se jí vyhnout 

 Do veřejného rozpočtu – některé daně plynou do rozpočtu obcí (např. daň 

z nemovitosti) nikoli do státního rozpočtu 

 Neúčelovost – odvedená daň nefinancuje určitý projekt, stane se pouze příjmem 

veřejných rozpočtů, nevíme tedy předem na co bude přesně použita 

 Neekvivalentnost – nemá nárok na protihodnotu z poskytnuté částky 

 

Daně nejčastěji dělíme na přímé a nepřímé. Přímé daně jsou nejčastěji vyměřovány 

nejčastěji přímo poplatníkem a to z jeho důchodu (důchodové daně) nebo majetku (majetkové 

daně), jejichž výše je poplatníkovi známá. Jsou zpravidla adresné, tedy nejde se jim vyhnout 

nebo jejich část přenést na někoho jiného. Nepřímé daně se neohlíží na majetkovou situaci 

osoby, jsou vyměřeny na všechno zboží, služby, převody a pronájmy ve stejné výši, bez 

ohledu na bohatství osoby. Nejsou adresné, a proto si jejich výši většinou občané ani 

neuvědomí, berou je jako samozřejmost, jako součást ceny nakoupeného. [1] 

 

Přímé daně  

 daně majetkové     

o dědická 

o darovací 

o z nemovitostí 

o z převodu nemovitostí 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
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 daně z příjmů 

o fyzických osob 

o právnických osob 

 

Nepřímé daně 

 DPH 

 spotřební daně 

o z minerálních olejů 

o z piva 

o z lihu 

o z vína a meziproduktů 

o z tabákových výrobků 

 ekologické daně 

o ze zemního plynu a některých dalších plynů 

o z pevných paliv 

o z elektřiny 

 

Mezi základní daňové principy patří především: 

 universalita – v daňovém zákoně musí být co nejméně výjimek, zdanění by mělo 

platit pro všechny, 

 neutralita – zajišťuje zachování stejné daňové zátěže obyvatelstva i podniků, tedy že 

daňový výnos státu v podobě zavedení nové daně by měl být kompenzován snížením 

jiných daní, především zdanění lidské práce, 

 únosnost – horní hranice daňového zatížení poplatníka, aniž by došlo k jeho zničení 

po ekonomické stránce nebo vytvoření nezájmu další činnosti, 
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 spravedlnost – daňové subjekty se stejným příjmem mají platit zhruba sejně,tedy mají 

mát spravedlivé rozdělení daňového břemene,  

o horizontální – zdanění je na určité úrovni  příjmů pro všechny jednotné, 

o vertikální – čím jsou vyšší příjmy daňového subjektu, tím platí vyšší daně, 

 spravovatelnost – stát má být schopen administrativně zajistit výběr daní 

 efektivnost – (neboli také administrativní jednoduchost) náklady na výběr příslušné 

daně by neměly být vyšší než daň samotná,  

 výnosnost – vybrané daně by měly pokrýt potřeby státu, 

 pruţnost – daně by měly být tvořeny tak, aby reagovaly na změny v ekonomice v co 

nejkratším časovém horizontu [5] 

 

2.2. Vývoj daní 

 

 Daně byly součástí lidských výdajů odjakživa. Jejich první zavedení je spjato se 

vznikem organizovaných států a samozřejmě peněz. Odvody jsou nepravidelné a většinou i 

dobrovolné. 

 

V dobách otrokářské společnosti můžeme daně označit až jako druhořadý (nebo také 

příležitostný) příjem panovníkovy pokladny, ten hlavní tvořily válečné kořisti, jejichž získání 

bylo také hlavním výdajem je v této společnosti. Největší částky tedy panovník investoval do 

vojska, poté do veřejných staveb a správy. Před daněmi byl tedy hlavním příjmem 

panovníkovy pokladny především pronájem jeho jmění, tedy staveb, nebo používání veřejně 

vybudovaných staveb jako jsou kanalizace, vodovody, cesty, mosty, tedy takové služby, 

kterým se občan nemohl vyhnout pokud chtěl žít na určité společenské úrovni. K těmto 

výnosům se postupem času přidávají tributy (jednorázové platby z pozemků nebo z hlavy) a 

také cla.[1] 

  

V Egyptě tomu nebylo jinak. Tady se také vybíraly jakési poplatky z výtěžků z půdy 

nebo živnostenských výrobků, avšak vše probíhalo v naturální podobě.V Řecku daně fungují 
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zatím pouze jako dobrovolná platba, kterou je určována občanská uvědomělost. Ostatní 

příjmy, například ze cla, z prodeje byly propachtovány
1
. Později se stejně jako v otrokářské 

společnosti začínají prosazovat tributy, které později přechází v pozemkovou daň. Dalšími 

příjmy panovníka od obyvatel byly především poplatky z držení dobytka, domovní poplatky, 

poplatek při narození syna, za právo vlastnictví otroka…[1] 

  

V Římě platilo vlastnické právo na veškerý majetek dobytých zemí a samozřejmě i 

válečné kořisti. Pokud občan dobyté země nechtěl podrobit svůj majetek Římu, a ten mu ho 

dále ponechal v držbě, byl nucen platit naturální dávky. V případě že toto nestačilo k pokrytí 

všech výdajů, byly zavedeny tributy. Tributy byly povinné pro obyvatele dobytých zemí, pro 

římany spíš považovány za půjčku a vracely se. [1] 

 

2.1.1. Feudální společnost 

 

I v této společnosti mají daně spíše podobu podpory panovnického dvora formou tributů 

nebo pořádáním sbírek. Tyto byly pak dále používány k financování armády v případě 

válečných tažení. S postupující dobou vznikají daně pravidelnějšího charakteru  podobě 

peněz. Existují však kasty, které nejsou povinny tyto daně platit. Od daní byly osvobozeny 

církve a šlechta, jíž připadaly výnosy z daní přímých a panovníkovy z nepřímých daní. Toto 

lze nazývat mocenský dualismus. Mezi první daně lze zařadit: 

 domény - odvody z výnosů hospodaření na majetku panovníka, většinou naturální 

povahy 

 regály – poplatky za propůjčení práv panovníka, například právo lovu, vaření piva 

právo razit mince,… na základě toho vznikají regály horní, celní, solní, mincovní. 

Panovník měl taktéž právo na část zisku z prodeje zboží na trzích nebo na cestě k nim. 

 kontribuce – jejich vznik se datuje až do 12.století, a jsou to předchůdkyně přímých 

daní. Jsou vybírány z hlavy, majetku i výnosů. Jejich výběr je založen na repartiční 

metodě. Nejdříve je stanovena budoucí potřeba, která je schválena panovníkem nebo 

sněmem a tato přesná částka je dále rozdělována mezi města, poté na konkrétní 

poplatníky. 

                                                 
1
 pacht = časově omezený pronájem zemědělské půdy a zemědělských objektů [5] 
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 akcízy – první forma nepřímých daní, vylepšená verze regálů. Akcízy se vyskytují 

jako daň z oběhu zboží, a je uvalena na jednotlivé druhy zboží, jejich výše se řídí 

množstvím nebo užitnou hodnotou (daně z nápojů, dobytka, soli, vlny,..) Podstatou je 

zaplacení poplatku z právního převodu tohoto zboží. Je stanoveno z ceny, jeho 

následný prodej znamená odvedení další daně, může se tedy objevovat opakovaně. [1] 

 

V tomto období je tedy důležité stanovit někoho, kdo za výběr daní převezme 

odpovědnost. Vzniká tedy profese daňového pachtýře, který (za úplatu) získává licenci od 

panovníka. Poté je pachtýř oprávněn buď k výběru jednoho duhu daně (daňový pacht) nebo 

k více druhům (generální pacht). Ve většině zemí je konečný příjem pachtýře odvozen určitou 

částí z vybrané částky, je tedy logické, že se snažil minimalizovat daňové nedoplatky a úniky. 

Později vznikají katastry, které jsou základem pro majetkoví daně. [1] 

 

2.1.2. Daně v období nástupu kapitalismu 

 

 Prosazovala se zásada liberalismu, která hlásala minimalizaci zásahů státu do 

ekonomiky, což by vedlo ke snížení daní, v tomto období je však potřeba jejich zvýšení. Daně 

již dostávají podobu dnešních daní, jsou to tedy pravidelné platby, povinné pro všechny 

ekonomické subjekty, a tvoří hlavní zdroj příjmů rozpočtů. Vznikají přímé daně a jejich 

rozlišení na výnosové a důchodové. [1] 

 

2.1.3. Přelom 19. a 20. století 

 

 Projevuje se zde úloha státu, který přebírá odpovědnost za systém vzdělávání, 

zdravotnictví… Nastává řada změn, například se začínají používat daňová přiznání, cla jsou 

uvalena pouze na zboží dovážené, stále běžnější se stává progresivní daň. Vznikají nejasnosti 

ohledně daňových úniků, vzrůstající počet dělnictva podněcuje vznik progresivní daně a dále 

pochyby mezi poměrem přímých a nepřímých daní v příjmu rozpočtu. [1] 

 

 V období mezi válkami vzrůstá daňová kvóta, někdy až na 30% HDP, snahou je zisk 

prostředků na obnovu ekonomiky. Větší roli sehrávají válečné daně a také velké zdanění 
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bohatého obyvatelstva. V 70. a 80. letech se začíná projevovat snaha o zvýšení podílu 

nepřímých daní a také zavádění DPH (nejprve ve státech EHS) [1] 

  

V současnosti dále pokračuje snaha o zvyšování nepřímých daní, především DPH, což 

je v dnešní době v České republice velmi diskutované téma (viz dále). Pokračuje snaha o 

nadnárodní spolupráci zabraňující četným daňovým únikům. 

 

2.1.4. Vývoj daní na území ČR 

 

 První zmínky pochází z období vlády knížete Václava (10.století) zatím vnímány jako 

dobrovolné naturální platby. První majetkové a výnosové daně jsou zaváděny ve 12. století a 

platí zde rozdělení na trojí lid, tudíž šlechta a církev daně neplatí. V 16. století se začínají 

projevovat královské dluhy a jsou příčinou zavádění berní soustavy, kterou mají na starost 

stavové. První náznak daňové soustavy je z roku 1517, kdy je stanovena všeobecná daň 

z majetku a z výnosu kapitálu. V roce 1522 již existují tři přímé daně a dvě nepřímé a to daň 

z piva a vína.  V roce 1534 je upouštěno od přímých daní a povoluje se nepřímá daň 

z prodeje. Ta má  být vybírána z každého prodeje movitých věcí. Jenomže tahle daň se 

nejvíce dotkla právě městského lidu a poddaných a pro velký odpor byla nakonec zrušena. 

S příchodem třicetileté války doprovázené rozpadem hospodářství a nemožností kontroly 

výběru daní přichází potřeba zavést daně nové. Je zavedena daň z masa, avšak jen ze zvířat 

jdoucích na porážku. Po 30. letech je vidět výrazná změna daňové soustavě. Po vzoru západní 

Evropy je dáván důraz na akcízy, které postihují i sýr a máslo. Za vlády MarieTerezie a Josefa 

II. Jsou kontribuční daně nahrazovány trvalými platbami. Řádná daň (militare ordinárium) 

obsahovala výtěžky z půdy v držbě poddaných a měšťanů a byla povinná. Opakem toho byla 

dobrovolná daň (militare extraordinarum), tedy výtěžek z vrchnostenské půdy. Výtěžky 

obou byly použity na vojenské účely. Josef  II. Vzal právo šlechtě neplatit daň a provedl 

pozemkovou reformu kdy se daňovou jednotkou stal pozemek. V roce 1829 se začaly také 

vybírat daně z potravin, které rozdělovaly obce do dvou kategorií na ty, kde se platila daň jen 

z vína, masa a dobytku a na obce kde dani podléhalo více surovin. [1] 

  

Za první světové války nedošlo k žádným výrazným změnám. Byla pouze zavedena 

válečná daň uvalená na podnikatele a firmy (až 45%). 
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Daňový systém Československé republiky v letech 1918 – 1938 

 

Přechod od poměrů samostatné republiky nebyl snadný. Po válce byla většina lidí 

zaměstnána ve vojenské službě a tudíž bylo nedostatek úředníků na finančních úřadech. 

Převládala potřeba sjednotit daňový systém neboť na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byl 

naprosto odlišný. Nově vytvořené Československo přijalo za své daňový systém Rakouska – 

Uherska a daňovou soustavu ČSR. Značným vývojem prošly daně nepřímé kdy po roce 1920 

byly zavedeny například daň nápojová, z masa, z droždí, z kypřících přípravků, z uhlí, vodní 

síly nebo třeba limonád. Byla zavedena daň z obratu a později i daň přepychová. V roce 1928 

proběhla rozsáhlá daňová reforma. Nově daně nepřímé tvoří daň z obratu, přepychová daň a 

akcízy. [1] 

 

Daň z obratu – „této dani podléhá každý převod statků v tuzemsku, a o nejen zboží, ale i 

práv, včetně dodávek pro vlastní potřebu, tuzemské služby a výkony živnostenského a 

obchodního rázu i dovoz zboží ze zahraničí“ [1] (viz Široký str. 31) (krom věcí zatížených 

přepychovou daní). Převody peněz a cenin jsou od daně osvobozeny. Subjektem daně je 

osoba, která dodávku provádí, tedy dodavatel.  Daň je stanovena na základě daňového 

přiznání, úředním dokladem nebo dohodou s poplatníkem a to ve výši 1% (zemědělské 

produkty a produkty sloužící k výživě) a 2% u všeho ostatního.  

 

Přepychová daň – týká se dodávky a dovozu přepychových věcí, mezi které jsou v této době 

zařazeny i některé poživatiny například datle, fíky, pistácie, ananas, banány, určité druhy 

salámů a sýrů. Dále je vybírána z vlněné tkaniny, luxusní obuvi a nábytku, z kožešiny, 

kosmetiky, předmětů z platiny, zlata a stříbra. Je zde stanovena sazba 10 a 12% a na zboží pro 

vědecké, léčebné, bohoslužebné a vyučovací účely 2%. [1] 

 

Spotřební daně nápojové – se dělí na nápoje s obsahem alkoholu (pivo, líh a šumivá vína), 

sazby jsou stanoveny dle obsahu alkoholu a poplatníkem jsou koneční prodejci nebo 

živnostenští výčepní. Daně na nealko nápoje jako je sodová a minerální voda a subjektem je 

ten kdo je vyrábí. [1] 
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Spotřební daně na jiné potraviny – jedná se o daň z cukru, masa, z droždí a potravní daň na 

čáře, která platí pro vybraná větší města a předmětem daně je doprava některých, především 

pak luxusních potravin do města. [1] 

 

Spotřební daň na ostatní spotřební předměty – např. ze zapalovadel, z elektrických zdrojů 

záření, z minerálních olejů, uhlí, vodní síly a daň z motorových vozidel. [1] 

 

V roce 1930 byla osamostatněna a zvýšena daň z piva, limonád, minerálních a 

sodových vod a další byly zavedeny (z umělých jedlých tuků). Mnichovské rozhodnutí o 

postoupení části území Německu uvedlo do popředí potřebu připravit čtyři různé rozpočty a 

výnosy z nepřímých daní měly být směřovány do centrálního rozpočtu.  

  

Obsazením ČS a zřízením protektorátu Čechy a Morava byl přerušen vývoj berního 

práva na našem území.  V daních od té doby nedošlo k výrazným změnám až do druhé 

světové války, byly upravovány pouze přirážky daní a byla zrušena přepychová daň.  

 

Daňový systém ČS v letech 1945 – 1992 

 

 Jedinou velkou změnou po druhé světové válce bylo vydání zákona o dávce z majetku, 

tzv. milionářská dávka, která měla odstranit škody způsobené válkou. K zásadní změně došlo 

v roce 1948 kdy byla zavedena zemědělská daň a všeobecná daň. Po roce 1954 se daňový 

systém rozdělil na dvě větve: daně uvalené na podnikovou sféru a obyvatelstvo. Hlavním 

sponzorem rozpočtu se měly stát podniky, avšak daňové zatížení bylo příliš vysoké. 

Základem hmotné zainteresovanosti se stal hrubý zisk ( rozdíl mezi tržbami bez daně z obratu 

a náklady). Z tohoto podniky musely odvést 18% , dále daň ze zásob. Tento způsob zatížení 

se neosvědčil, a proto později v roce 1970 byla zavedena soustava podnikových daní, které 

vycházely ze zisku a byly v kompetenci republiky. [1] 

 

 Po listopadu roku 1989 bylo rozhodnuto daňovou soustavu reformovat a tak se na 

světlo světa 1.1.1993 dostává soustava nová. Došlo k redukci daně z obratu a to na 1, 11, 20 a 

29% z prodejní ceny. Důvodem byla i snaha přechodu na daň z přidané hodnoty. Avšak 

z procesu sjednocování daní byla vyřazena skupina výrobků, u kterých platila prohibitivní 
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sazba daně z důvodu nutnosti regulace výše spotřeby. Patřily zde např. alkoholické nápoje, 

káva, čaj, cigarety, tabákové výrobky, pohonné hmoty, zlato a šperky. [1] 

 Daňová reforma v roce 1993 se týkala všech dosud platných daní a byla velikým 

zásahem do ekonomiky.  

  

Cíle daňové reformy roku 1993: 

 zjednodušení daňového systému 

 zprůhlednění tak, aby s daněmi mohly podniky a jednotlivci kalkulovat především 

v krátkodobém a střednědobém rozhodování 

 zvýšení spravedlnosti daňového zatížení, především pro vytvoření jednotných 

podmínek pro jednotlivé subjekty  

 respektování hranice daňové únosnosti a zachování podmínek pro zájem na dalším 

zvyšování příjmů 

 vytvoření základních podmínek pro začátek sjednocování evropských daňových 

soustav 

 zajištění dostatečných příjmů do státního rozpočtu a jeho dynamičnost vůči změnám 

v ekonomice [1] 

 

Česká republika vstoupila do EU dne 1.5.2004. 

 

2.1.5. EU a daně 

 

 K dnešnímu dni je Evropská unie tvořena 27 členskými státy včetně naší  republiky. 

Cílem sjednocování daňových soustav a pravidel je mimo jiné omezit praní špinavých peněz 

přes zavedení smluv o zamezení dvojího zdanění až po daňovou harmonizaci. Pomocí 

směrnic EU, které jsou výstupními dokumenty EU je tvořeno naše právo.  

 

Mezi nejdůleţitější dokumenty EU neboli smlouvy primárního práva patří: 

 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), nebo také Pařížská 

smlouva dle místa podpisu, ze dne 18.4.1951, jejíž platnost vypršela v roce 2002 

 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euroatom) a 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) byly podepsány 



 

11 

25.3.1957 v Římě (odtud také název Římské smlouvy), s účinností 1.11.1993 bylo 

EHS přejmenováno na Evropské společenství (ES) [2]. 

 

Sladění v oblasti obratových daní – DPH 

 

Tato oblast na rozdíl od daní přímých je nejdiskutovanějším tématem jednání členských 

států již od začátku ekonomické integrace. Důraz je kladen především na stejné zdanění 

dovážených a tuzemských komodit v každé členské zemi a konec zvýhodňování výrobků 

vyvážených. Harmonizace daní nepřímých je nezbytná pro správné fungování společného 

trhu, jenž je založen na volném pohybu zboží, služeb, osob a také kapitálu. 

  

Obratové daně patří do oblasti daní ze spotřeby. Jsou uvalení na věc (nikoli osobu) a 

neberou v potaz finanční situaci poplatníka jak je tomu u daní přímých. Takto uvalení daň se 

pak promítne v ceně pro spotřebitele. Nepřímé daně se dělí na všeobecné a selektivní 

(akcízy). Rozdíl je v tom, že všeobecné daně jsou stanoveny procentem z ceny a akcízy jsou 

většinou ve formě jednotkové daně. Hlavním cílem procesu sladění nepřímých daní je 

fungování společného trhu, proto se týká především DPH.  

 

2.3. DPH 

 

 Daň z přidané hodnoty, která je od roku 1987 jedinou všeobecnou nepřímou daní ve 

všech členských zemích. Jedná se o neduplicitní vícefázovou nepřímou obratovou daň. Při 

podepisování Římských smluv byly systémy jednotlivých signatářských zemí různorodé, jen 

Francie používala DPH. Ostatní země (Belgie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí) 

měly kaskádovitý systém daně z obratu, respektive prodejní daně. Tento systém nezdaňuje 

služby, kdežto systém DPH zdaňuje všechny soukromé výdaje. Proto se zavedení DPH stalo 

prioritou pro země Evropského společenství, neboť s rostoucími příjmy obyvatelstva roste i 

podíl kapitálu vkládaného do služeb.  Ze začátku při malém propojení zemí bylo celkem 

jedno jaký daňový systém používá jaká země, hlavní bylo, že tyto příjmy plynuly do 

veřejných rozpočtů. 
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2.3.1. DPH v České republice 

 DPH je charakterizována jako daň ze spotřeby zboží a služeb, kterou platí konečný 

spotřebitel. V ČR je problematika DPH upravena v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty. Tento zákon již prošel dvaceti novelizacemi a zahrnuje také předpisy EU. 

  

Tato daň byla zavedena v roce 1993 a nahradila daň z obratu. Zpočátku činila sazba 

daně 23% a snížená 5% V roce 1995 byla snížena základní sazba na 22%. Se vstupem do EU 

došlo k dalšímu snížení na 19% základní sazby (snížená zůstává na úrovni 5% i nadále). Ke 

změně snížené sazby došlo v roce 2008 z důvodu potřeby oživení veřejných financí a sazba 

stoupla na 9%. Od roku 2010 platí základní sazba 20% a snížená 10%.   

 

Graf č. 2.1. „Vývoj daňových sazeb od roku 1993 po rok 2010“ 
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(vlastní zpracování) 

 

Jednorázové daně jsou na komoditu uvaleny jen v jedné fázi výroby a jejich 

základem je hrubý obrat. Tzv. velkoobchodní daně jsou na komodity přecházející 

z velkoobchodu do maloobchodu.  Naopak maloobchodní daně jsou na zboří putující 

z maloobchodu přímo k zákazníkovi. Opakem jednorázových jsou vícefázové. Jak již ze 

samotného názvu vyplývá jsou uvaleny na všechny fáze výroby a prodeje. Jestliže jsou 

vybírány bez možnosti plátců si odpočítat daň na vstupu od celkové daňové povinnosti jedná 

se o daně z obratu. Pokud si však poplatníci mohou tuto odečíst, jedná se již o DPH. Daň 



 

13 

z obratu má jeden obrovský nedostatek a to její duplicitnost. Čím více zprostředkovateli 

projde, tím se násobí její cena a každý další prostředník platí daň z ceny, která je již navýšena 

z důvodu platby daně předcházejícího zprostředkovatele. Pro stát ideální z pohledu příjmů do 

rozpočtů, pro podnikatele však obrovské daňové břemeno. Řešením tohoto problému je daň, 

která je počítána jen z přidané hodnoty, tedy té, kterou si plátce připočítá k ceně výrobku , ne 

z celé částky.  Daň tak podporuje mezinárodní transakce, jelikož je vůči nim neutrální. ).[2] 

 

Charakteristika DPH dle Soudního dvora 

 DPH je obecná daň ze spotřeby uvalená na zboží a služby postupně až do fáze jejich 

prodeje včetně 

 Daň přímo úměrná ceně zboží, není závislá na počtu zprostředkovatelů a 

uskutečněných transakcí předcházejících prodeji konečnému spotřebiteli 

 Daň vybíraná až poté, co byla zohledněna daň na vstupu ).[2] 

 

Rozhodování o typu jednotné nepřímé daně při integraci bylo jednoznačné a to zavést 

DPH místo kumulovaných, dosud platných nepřímých daní. Protože pokud by zůstal 

v platnosti starý systém jakožto více forem nepřímých daní, bylo by nutné při mezinárodním 

obchodu uplatňovat systém vzájemných refundací, jejichž kontrola by byla velice obtížná).[2] 

 

Dle směrnice č. 67/227/EEC je zavedení DPH nezbytné hned z několika důvodů, a to: 

 vytvoření společného trhu s poctivým konkurenčním prostředím se stejnými 

vlastnostmi jako má vnitrostátní trh 

 zavedení předpisů nenarušujících konkurenční prostředí a nebránící volnému 

pohybu zboží s služeb na společném trhu a vyloučení faktorů které tyto podmínky 

mohou narušovat 

 zrušení zdaňování při dovozu a vrácení daně při vývozu mezi členskými státy 

 zjištění systému jednoduchosti a neutrality vybírání daně 

 stejného daňového zatížení v každé členské zemi u podobných komodit 

 předem známé částky daně, která pomáhá k přesnému vyrovnání této částky ).[2] 

 

Realizace takového systému sjednocení DPH však nebyla vůbec jednoduchá. 

Uplynulo deset let od Římských dohod až k První směrnici o DPH a k dalšímu přelomovému 

předpisu (Šesté směrnici) dalších deset let. Během této doby se nepodařilo prosadit některé 
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myšlenky a předpisy, které by obchod mezi členskými státy usnadnily. Jedná se především o 

přijetí principu země původu namísto dosud platného principu země spotřeby. Tento systém 

však vyžaduje zavedení jednotné daňové sazby, jinak by docházelo k prodeji stejného zboží 

za jiné ceny z důvodu určení daně dle země původu. 

  

Princip země původu – (Origin Principle) znamená, že se daň vybere v zemi, která danou 

komoditu dodává či poskytuje jiné zemi, přitom se používají sazby platné pro zemi původu. 

  

Princip země spotřeby – (Destination Principle) znamená že se daň vybere až v členské 

zemi, kde se nachází příjemce. Dodavatel e v tomto případě od plnění osvobozen. Ve státě, do 

kterého byla komodita dodána se daň vybere buď celním úřadem při dovozu nebo ji bude 

plátce povinen zahrnout do daně na výstupu. V tomto případě se použijí sazby platné v zemi 

spotřeby. ).[2] 

  

Význam DPH až dodnes stále roste, což je dáno především fiskálními důvody a 

poměrně snadným způsobem výběru této daně, kontroly a správy. Podíl DPH na HDP se 

neustále zvyšuje. V roce 1979 se výnos z DPH stal jedním z příjmů rozpočtů EU. 

 

2.3.2. Harmonizace DPH 

 Harmonizací rozumíme proces sbližování daňových soustav jednotlivých členských 

států na základě společných pravidel, jejímž cílem není dosáhnout jednotné soustavy ve všech 

členských zemích, pouze jejich přiblížení. V rámci harmonizačního procesu lze definovat tři 

fáze: 

 výběr daně kterou je potřeba harmonizovat, 

 harmonizace daňového základu, 

 harmonizace daňových sazeb [6] 

přičemž nemusí nutně proběhnout všechny fáze. 

  

 Harmonizaci rovněž lze členit na přímou a nepřímou. Přímý proces se snaží 

harmonizovat daně přímo, pomocí směrnic. Nepřímá harmonizace se snaží o proces 

harmonizace pomocí jiných oblastí práva, například obchodního.  
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 Realizace procesu harmonizace může probíhat hned v několika fázích: 

 přizpůsobení – dosažení společného cíle v EU (v ČR zavedeno již od 1.1:1993), 

 částečné přizpůsobení – použito tam, kde je nevhodné přímé přizpůsobení v důsledku 

negativního dopadu na obyvatelstvo například z důvodu rozdílné životní úrovně, 

 unifikace – stejné rozdělení daní a sazeb v celé EU, 

 standardizace – stejné rozdělení daní, ale jiné sazby 

 

S harmonizací souvisí také daňová aproximace a koordinace. Aproximace vyjadřuje 

směr daňové spolupráce, který však ve svém cíli nemusí nutně znamenat sladěnost daňových 

soustav členských zemí, ale pouze jejich přiblížení [6]. Využívá se v případě neochoty 

členských zemí přistoupit na harmonizaci v případě snahy přilákat zahraniční investice na 

odlišné (výhodné) podmínky dané země. Daňová koordinace je mnohem širším pojmem než 

harmonizace a nevede k jednotnosti daňových systémů, je to jen první krok k sladěnosti 

daňových systémů. Je charakteristická vytvářením bilaterárních a multilaterálních systémů 

zdanění k omezení arbitrážních obchodů
2
. Jedná se o mezinárodní přístup vedoucí ke sblížení 

daňových systémů. V rámci smluv jsou vydávána doporučení k novelizaci daňových zákonů, 

sloužících především k odstranění škodlivé daňové konkurence.[2] 

 

Harmonizace má i své negativní stránky.  Především vede k vyšším daňovým sazbám 

pokud neexistuje konkurenční tlak na vládu a způsobuje pomalejší růst ekonomiky jelikož 

sazby odrazují zahraniční kapitál a snižují celkovou produktivitu práce. 

 

 Největší překážkou v ustanovení jednotného trhu byly rozdílné systémy nepřímého 

zdanění. Kaskádovitý systém zdanění byl používán ve většině zemí Evropy, je však nevhodný 

pro trh, jelikož s rostoucím objemem produkce roste také daňové zatížení. Jediná Francie již 

používala zdanění jen přidané hodnoty v každém výrobním stupni. Hlavním cílem tedy bylo 

zavést stejný způsob nepřímého zdanění pro všechny státy EU, jen v tomto stavu je možná 

existence jednotného trhu. Prvním krokem bylo v roce 1967 doporučení Komise (pomocí 

první směrnice) opustit od kaskádovitého systému zdanění a začít uplatňovat zdanění na 

základě DPH.  

 

                                                 
2
 arbitrážní obchody = současný nákup a prodej na různých trzích s cílem využití kurzových rozdílů k dosažení 

zisku 
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Původní snahy o kompletní daňovou harmonizaci se ukázaly jako nereálné, proto 

přestala být daňová harmonizace cílem Evropské komise. Nyní slouží jako nástroj nezbytný 

k dosažení fungujícího volného trhu, tedy volnému pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. 

Z těchto důvodů lze definovat tři hlavní cíle daňové politiky. Prvním je stabilita daňové 

kapacity členských zemí, druhá bezproblémové fungování volného trhu a třetí podpora růstu 

zaměstnanosti. [6] Konečnému výsledku sladění systému DPH bylo dosaženo k 1. lednu 

1973. 

 

2.3.3. Směrnice EU k harmonizaci DPH a jejich význam 

 

 Harmonizace je nezbytná především pro správné fungován společného trhu.)[2] 

K harmonizaci docházelo postupně ve dvou fázích. Šlo především o zavedení DPH jako 

sourodého systému nepřímého zdanění platného ve všech členských zemích a k sladění 

legislativy DPH včetně přiblížení sazeb daní. Hlavním cílem pak bylo zavedení společného 

trhu. Tyhle kroky by se však neobešly bez vydání směrnic EU. 

 

Význam směrnic spočívá především v tom, že po zavedení má každá země povinnost 

je implementovat do svého daňového řádu. Implementace může probíhat buď vydáním zcela 

nových zákonů, nebo jejich novelizací. Implementaci předchází transpozice (formální přednes 

obsahu do národní legislativy, zatím bez praktického účinku).[2]  

 

V první směrnici č.67/227/EEC z roku 1967 padlo první rozhodnutí o zavedení DPH 

a Komise si stanovila si za cíl nahradit stávající systémy členských zemí tuto daní do 

1.1.1970. DPH jako obratová daň ze spotřeby byla stanovená procentem z prodejní ceny a 

tudíž nezohledňovala počet stupňů ve výrobním či distribučním stupni. Tímto je zaručena 

neutralita. Byl v ní také obsažen zákaz zavádění jakékoli jiné nepřímé daně podobné DPH. 

[2] 

 

Druhá směrnice č. 67/228/EEC stanovila předmět daně a definovala některé pojmy 

jako místo plnění, plátce daně, prodej a dovoz zboží. Tato směrnice omezovala platnost 

nulové sazby, avšak ponechala zemím možnost rozhodnout se o výši daně. Země mohly 

rovněž na určitý druh zboží a služeb uplatnit buď sníženou nebo zvýšenou sazbu daně. Ve 
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směrnici je obsažen i požadavek, aby dovážené zboží bylo podrobeno stejnou sazbou daně 

jako zboží domácí aby byl naplněn smysl smlouvy o EHS (čl.90). 

 

Směrnice, které následovaly po Druhé směrnici a před Šestou, byly vydány z důvodu 

obav nenaplnění příjmové stránky rozpočtů zemí Itálie a Belgie a prodloužily tedy limity pro 

zavedení DPH v těchto zemích. Belgie dosud vybírala obratovou daň pomocí kolků se 

obávala úpadku příjmů státního rozpočtu. Konkrétně Třetí směrnice (č.69/463/EEC) 

prodlužuje termín Belgii až do roku 1972 (Belgii se podařilo přejít na systém DPH v roce 

1971) a Čtvrtá směrnice (č.71/401/EEC) a Pátá směrnice (č.72/250/EEC) prodlužuje 

termín Itálii na rok 1973 z důvodů obav ohrožení přijetí systému DPH z politických důvodů. 

[2] 

  

Zavedení První a Druhé směrnice byly jen první krůčky k zavedení Směrnice nové. 

Znamenalo sice zavedení DPH do všech členských zemí, v praxi se jednalo o devět odlišných 

národních systémů DPH (1973), jenž se lišily v každém státě zejména: 

 rozdílnou úpravou systému zdaňování v zemědělství,  

 rozsahem a podmínkami osvobození od daně, 

 vrácením daně při dovozu, 

 odlišným zdaňováním služeb, 

 

což mělo za následek dvojí zdanění nebo naopak nezdanění především přeshraničně 

poskytovaných služeb. Cílem Šesté směrnice (č.77/388/EEC) byla další harmonizace úprav 

DPH, zrušení zdanění dovozů a realizace financování Evropských společenství z vlastních 

zdrojů, kterého bylo dosáhnuto 21.4.1970 mezi které od roku 1975 patřil i výnos z DPH. 

Nedovolovala zemím odlišnou úpravu daně.Byla zásadním dokumentem přispívajícím 

k harmonizaci o čemž svědčí i fakt, že když byla ke konci roku 2006 zrušena prodělala 32 

novelizací a byla na ni navázána další legislativa.  Vzniká nová směrnice č.2006/112/EC. 

 

Později (1.1.2007) nabyla účinnosti nová Směrnice č.2006/112/EC obsahující 15 hlav 

a 12 příloh. Vymezuje především předmět daně, teritoriální působnost, osoby povinné k dani, 

zdanitelné transakce, místo plnění, okamžik uskutečnění zdanitelného plnění,základ daně, 

sazby daně, osvobození od daně, osoby povinné platit daň a jejich povinnosti a ustanovuje 

Výbor pro daň z přidané hodnoty. 
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Byla však novelizována směrnicí 2006/138/EEC ještě před jejím vstupem v platnost. 

Tato směrnice mění dobu použitelnosti DPH uplatňované na rozhlasové a televizní vysílání a 

na některé elektronicky poskytované služby. 

 

 

Tabulka č. 2.1. „Sazby DPH v některých státech EU platné k 7.4.2011“ 

 

Stát 

základní 

sazba 

(%) 

snížená 

sazba 

(%) 

Česká 

republika 20 10 

Dánsko 25 / 

Malta 15 5 

Německo 19 7 

Nizozemsko 19 6 

Rakousko 20 10 

Slovensko 20 10 

Švédsko 25 12 

Zdroj: internet [3] 

 

 

Další dvě novelizace této směrnice nabyly účinnosti k 1. lednu 2010. První novelizace 

v podobě směrnice č.2008/8/EC zavádí nová pravidla pro určování místa poskytování služeb 

a to na tom místě, kde se nachází konečný spotřebitel. Směrnice č.2008/9/EC stanovuje 

pravidla pro vrácení DPH osobám povinným k dani, které se nachází v jiném členském státě, 

než je stát vrácení daně. S tímto je spjaté i nařízení vlády č. 143/2008, které zavádí nástroje 

správní spolupráce a výměny informací.[7] 

 

Směrnice Rady 2006/112 byla rovněž novelizována v roce 2008 Směrnicí 

2008/117/ES, která řeší problematiku boje proti daňovým únikům a vstoupila v platnost 

20.ledna 2009. Dále Šestou směrnici mění Směrnice Rady 2009/47/ES z 5. května 2009 

upravující sníženou sazbu DPH a vstoupila v platnost 9. května 2009. 
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Další důleţité směrnice 

 

 Osmá směrnice č.79/1072/EEC a Třináctá směrnice č.86/560/EEC jenž se zabývají 

vrácením daně osobám mimo území Evropských společenství 

 Desátá směrnice č.84/386/EEC upravující místo zdanitelného plnění u pronájmu 

movitých věcí 

 Směrnice č.91/680/EEC zrušila daňové hranice uvnitř ES 

 Směrnice č.92/77/EEC v níž jsou stanoveny minimální sazby DPH 

 

Směrnice č.91/680 nejen že zrušila daňové hranice uvnitř ES, ale ovlivnila i systém 

vzájemné spolupráce v oblasti DPH mezi členskými zeměmi.To přineslo změny především 

pro soukromé osoby nakupující v členské zemi, kdy je věc zdaňována výhradně v zemi 

původu (krom dopravních prostředků) a systém dovozů a vývozů je navzájem nahrazen 

intrakomunitárním
3
 plněním. 

  

 

Harmonizace sazeb 

 

Dalším nelehkým úkolem Evropské komise bylo sjednotit počet daňových sazeb (některé 

země jich měly až 10) a samotné sazby.Některé země by toto gesto mohly brát jako zásah do 

své fiskální politiky a snahu EU ovlivňovat přijmy do státního rozpočtu, proto je harmonizace 

sazeb brána spíše jako přiblížení určité hranici sazeb. Nakonec je přijat model se dvěma 

sazbami a to se základní a sníženou. Další jednání bylo o tématu týkajícího se pásem sazeb 

DPH. V roce 1989 navrhla Komise základní sazbu v rozmezí 14 – 20% a sníženou 4 – 9% 

(potraviny a hromadná doprava osob). V roce 1993 byly směrnicí č. 92/77/EEC zavedeny 

sazby 15% jako základní a 5% jako snížená
4
. Směrnice také dovolovala sazbu nižší než 5%, 

ale pouze jen na přechodné období a jen u dvou sazeb. Sníženou sazbu přijaly především ty 

země, které dosud uplatňovaly nulovou sazbu a to z důvodu předejítí cenovému šoku. Jak se 

však ukázalo, sedm členských zemí je má dodnes. Například v Rakousku a Portugalsku je 

uplatňována snížená přechodná sazba u vína.  

 

Směrnice 2009/47/ES mění pravidla pro sníženou sazbu daně u místně poskytovaných 

                                                 
3
 Intrakomunitární = v rámci zemí EU 

4
 Směrnicí č.92/77/EEC 
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služeb (dříve směrnice 2006/112/ES příloha IV.) na které byla povolena výjimka a mohla na 

ně být uplatňována snížená sazba. Tato sazba je i nadále ponechána z důvodů příznivého vlivu 

na tvorbu pracovních míst a neohrožují vnitřní trh Unie.  

 

Rada EU přijala v březnu roku 2011 prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/EU kterým se 

stanoví prováděcí nařízení ke směrnici č. 2006/112/ES. Nařízení vstoupilo v platnost 1.4.2011 

a účinné bude od 1. července 2011. Zcela nová opatření se týkají uplatňování DPH u 

přeshraničních služeb, určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň, posuzování 

daňového statusu příjemce služby nebo vymezení sídla či stálé provozovny. Obsahují také 

upřesnění některých specifických služeb např. v oblasti kultury, přepravy cestujících, 

zprostředkování nebo nájmu dopravních prostředků. [13] 

 

Informační povinnost  

  

Z důvodu zrušení hranic mezi členskými státy vyplynula potřeba stejného vedení 

statistik a vykazování DPH. Obchody již probíhají v rámci jednoho daňového území EU a 

nevyžadují tedy celní kontroly. Ze zrušení hranic vyplynula povinnost prodávajícímu si zjistit 

status kupujícího vůči DPH, tedy zda je či není k dani registrován, jestli mí vystavovat 

daňový doklad bez daně nebo na dokladu zohlednit cenu i s daní. Pro usnadnění  získávání 

těchto informací byly zavedeny DIČ, datový systém EU VIES a kontrolní statistický systém 

Intrastat. Dříve dobrovolnému DIČ byla nyní přidělena i zkratka země kvůli lepšímu 

rozeznání země kupujícího. [2] 

 

Datový systém Evropské unie VIES 

 

 Jedná se o systém, ve kterém lze ověřit, zda je či není daný subjekt se kterým 

obchodujeme registrován k dani. Je k tomu potřeba pouze do systému zadat příslušnou 

členskou zemi a DIČ zkoumaného objektu. Neuvádějí se zde názvy subjektů, pouze zda dané 

DIČ v zemi existuje. [2] 

 

Kontrolní statistický systém Intrastat  

 

 Byl vyvinut z potřeby monitoringu pohybu zboží mezi jednotlivými zeměmi. Je 

založen na vyplňování hlášení o pohybu zboží, příjmu a odesílání intrakomunitárních plnění. 
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Principy Intrastatu: 

 dodavatel i odběratel vyplní informace do systému, nezávisle na sobě, nesouc 

odpovědnost každý za správní vyplnění svého zápisu, 

 ve všech zemích se vykazuje stejná struktura dat, 

 hlášení jsou seřazena druhové, nikoli chronologicky, 

 v hlášení je důležitý okamžik skutečného příjmu (odeslání) zásilky nikoli okamžik 

fakturace, 

 jsou zde uvedena pouze zboží, nikoli služby [2] 

 

Tabulka 2.2. „Národní kódy daňových identifikačních čísel“ 

Členský stát kód Členský stát kód Členský stát kód 

Belgie BE Kypr CY Portugalsko PT 

Bulharsko BG Litva LT Rakousko AT 

Česká 

republika CZ Lotyšsko LV Rumunsko RO 

Dánsko DK Lucembursko LU Řecko EL 

Estonsko EE Maďarsko HU Slovensko SK 

Finsko FI Malta MT Slovinsko SI 

Francie FR Německo DE Španěsko ES 

Irsko IE Nizozemí  NL Švédsko SE 

Itálie IT Polsko PL 

Velká 

Británie UK 

Zdroj [2] 

 

2.3.2. Předpokládaný vývoj DPH 

 

 Jedním z cílů je přechod z principu země určení na zemi původu. Realizace tohoto cíle 

by předpokládala zavedení jednotné sazby daně v celé EU. V opačném případě by docházelo 

k situaci, kdy by se stejná komodita nabízela na trhu s různými sazbami daně (dle země 

původu) a tedy i různými obecnými cenami. Vzhledem k současné situaci lze předpokládat, 

že systém země určení zůstane i nadále zachovám z důvodu neochoty zemí přecházet na 

jednotný systém zdanění. [2] 
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Další kroky vývoje se tak spíše zaměří na zjednodušování administrace. Například 

odstranění povinnosti se v každé zemi (kde plátce uskutečnil zdanitelné plnění) registrovat 

(pokud není plněno ve prospěch v tomto státě již registrovaných plátců) a podávat daňové 

přiznání, popřípadě vyřizovat jiné administrativní věci. 

  

Neméně důležitá je i snaha zabránit daňovým únikům. Pro tyto účely Komise zvažuje 

zřízení nové elektronické sítě Eurofisc, která by měla ztížit zejména kolotočové podvody. 

Jednalo by se o síť daňových úřadů členských zemí, které by si vzájemně vyměňovaly 

informace a měly by přístup do databází zahraničních partnerů. [2] 

  

Komise rovněž projednává projekt zvaný One Stop Shop, který se týká případů kdy 

podnikatel prodává konečnému zákazníkovi (B2C) a nemusel by se tak registrovat k dani 

v zemi spotřeby v případě dosažení limitu, ale zaregistroval by se pouze ve vlastním státě. 

Cílem Komise je rovněž podpora malých a středních podnikatelů ve formě balíčků, které mají 

pomoci příhraničnímu podnikání. Jde zejména o rozšíření volnosti určování místa plnění u 

vzájemných obchodů mezi těmito podnikateli (B2B)  případech kdy je potřeba zabránit 

dvojímu zdanění nebo jiným narušením konkurenčního prostředí. [2] 

  

Další snahou Komise je rozšíření škály služeb podléhající snížené sazbě daně a to o 

služby rozhlasu a televize, pohřebnictví, lékařů a dentistů, služby související s úklidem ulic, 

kanalizací, sběrem a zpracováním odpadu a zahradnické služby. Tyto návrhy se však setkávají 

s odporem u některých členských zemí. 

 

Byl zaveden víceletý program Fiscalis 2013 navazující na Fiscalis 2003-2007. Jeho cílem 

je zlepšit fungování systémů zdanění na vnitřním trhu a konkurenční cíle jsou následující: 

 zajištění perfektní výměny informací v oblasti daní z příjmů a majetku, DPH  a 

spotřebních daní 

 snížení administrativní zátěže jak u zdaňovaných subjektů tak i u správců daně 

 zamezování daňovým podvodům 

 

Tyto cíle mají být zabezpečeny aktivitami jako jsou komunikačními systémy a systémy 

pro výměnu informací, mnohostranné kontroly, pracovní návštěvy, semináře a projektové 

skupiny, a jiné přičemž členské státy jsou zastupovány úředníky. Tito mohou na pracovní 

cesty nepřesahující jeden měsíc, cesta je zaměřena na konkrétní úkol, je monitorována a 
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následně úředníkem vyhodnocena. Pro tento program je v období od 1.1.2008 do 31.12.2013 

vyčleněna částka 156,9 mil. EUR. [2] 

 

Tabulka 2.3. „Historie sazeb DPH“ 

období: 

základní 

sazba 

snížená 

sazba 

 1.1.1993 - 

31.12.1994: 23% 5% 

1.1.1995 - 

30.4.2004: 22% 5% 

1.5.2004 - 

31.12.2007: 19% 5% 

1.1.2008 - 

31.12.2009: 19% 9% 

1.1.2010 - : 20% 10% 

Zdroj: [3] 

 

Tabulka č. 2.4. „Předpokládaný  vývoj sazeb DPH“ 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [3] 

 

2.3.3. Směrnice Rady 2006/112/EC a její dopady na Českou republiku 

 

 Česká republika od 1.1.2010 uplatňuje sazbu DPH ve výší 20% a sníženou 10% sazbu. 

Pro Českou republiku platí také některé odchylky, které tato směrnice umožňuje. Jednou 

z nejvýznamnějších je stanovení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH. Osoba povinná 

k dani je od daně osvobozena, jestliže její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku jeden milion korun. [2] A to z důvodu 

období: 

základní 

sazba snížená sazba 

do- 

31.12.2011: 20% 10% 

1.1.2012 - 

31.12.2012: 20% 14% 

1.1.2013 - : Jednotná sazba 17,5% 
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přistoupení ČR do EU až po 1.1.1978, kdy se limit pro osvobození zvýšil z 5000EUR na 

35000EUR v národní měně při kursu platném v době přistoupení ČR do EU, tedy 1.5.2004. 

  

Co se týče snížených sazeb DPH, ČR dle přílohy č.2 zákonu uplatňuje 10% sazbu u 

úklidových prací prováděných v domácnostech a u domácí péče o děti, staré, nemocné a 

zdravotně postižené občany. Dle čl. 2 Rozhodnutí Rady bylo povoleno uplatňovat sníženou 

sazbu u renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů s výjimkou materiálu tvořícího 

podstatnou část hodnoty poskytnuté služby. Dále je snížená sazba uplatňována u staveb 

určených pro sociální bydlení s maximální plochou 120 m
2
 u bytů a 350 m

2 
u rodinných 

domů. 

 

Tabulka č. 2.5. „Limitní obrat pro povinnou registraci plátce daně pro státy přistoupivší 

do Evropských společenství po přijetí šesté směrnice“ 

Členský stát obrat (EUR) 

Členský 

stát obrat (EUR) 

Bulharsko 25 600 Polsko 10 000 

Česká 

republika 35 000 Portugalsko 10 000 

Estonsko 16 000 Rakousko 35 000 

Finsko 10 000 Rumunsko 35 000 

Kypr 15 600 Řecko 10 000 

Litva 29 000 Slovensko 35 000 

Lotyšsko 17 200 Slovinsko 25 000 

Maďarsko 35 000 Španělsko 10 000 

Malta 37 000 Švédsko 10 000 

Zdroj:  [2] 

 

Směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7.12.2010 

 

 Jedná se o nejnovější směrnici vydanou EU, která stanovuje, že od 1.1.2011 do 

31.12.2015 nesmí být základní sazba DPH nižší než 15%. 
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2.4. Princip DPH 

 

 Princip této daně spočívá v tom, že dodavatel (plátce) musí z uskutečněného obchodu 

odvést část hodnoty, pokud je tato komodita předmětem daně. Ale na druhou stranu si 

odběratel může zažádat o vrácení daně, kterou zaplatil plátci. Tato daň je tedy odváděna 

pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z ceny přidané k rozdílu těchto dvou hodnot 

(přidané hodnoty – nebo také hrubé marže). Subjekt platí dodavateli cenu včetně daně a také 

dostává zaplacenou hodnotu včetně daně. V daňovém přiznání je pak povinen odvést rozdíl 

mezi zaplacenou a obdrženou daní, popřípadě mu bude daň vrácena. 

  

Plátce je povinen si daň sám vyměřit a odvést příslušnému úřadu. Samovyměření si 

vyžádal obchod mezi členskými zeměmi jako zjednodušení. 

 

Plátce daně v ČR 

 

 Plátcem je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný 

jako plátce DPH. V ČR je to pak subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců částku jeden milion korun. Pokud se tak stalo, tak je povinen podat 

přihlášku k registraci do patnácti dnů po skončení doby, v níž subjekt přesáhl rozhodnou 

částku a plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

překročil stanovený obrat. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučiní, je FÚ oprávněn mu udělit 

pokutu až 10% ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a přitom nebyl. Od 

1.1.2010 se plátcem stává i subjekt, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele 

registrovaného k DPH v jiném státu EU. A to bez ohledu na výši obratu. [4] 

 

Výhody a nevýhody DPH 

 

 Mezi její největší pozitiva patří: 

 neutralita, 

 snadná použitelnost v mezinárodním obchodě, 

 transparentnost, 

 výnosnost pro státní příjmy,  
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 odolnost vůči daňovým únikům [1] 

 

U DPH nedochází ke zvýhodňování žádné výrobní aktivity a je neutrální vůči konkurenci 

i vůči organizační struktuře podnikatele. Nestimuluje vertikální integraci jelikož  se daň 

odvádí jen z přidané hodnoty, až po odečtení daně z předchozích stupňů výrobního procesu. 

Tudíž celkové zdanění   

 

3. SPOTŘEBNÍ DANĚ 

 

 Daně z prodeje jsou uvaleny na věc a neberou v úvahu finanční situaci spotřebitele. 

Spotřební daně tak dopadají na domácnosti kde mají značný podíl na výdajích tak i na 

domácnosti kde jsou jen zanedbatelnou částkou výdajů. Neřeší (na rozdíl od daní příjmových) 

otázku přerozdělování ve společnosti, ba naopak některé mají opačný efekt, jelikož vykazují 

regresivní dopad na některé domácnosti. Například rodina ze slabší sociální vrstvy s nižšími 

příjmy většinu svých příjmů vynakládá na zboží a služby nezbytné pro přežití, tedy na 

základní potraviny,teplo, světlo. V případě, že se cena některé z těchto komodit zvýší, zvýší 

se i výdaje domácnosti a to regresivně. Proto je důležité nepřímé daně kombinovat s daněmi 

přímými. [1] 

 

Spotřební daně jsou daně zaváděné státem ze dvou důvodů. Prvním z nich je zvýšení 

příjmů státního rozpočtu jako se tomu děje u daně z pohonných hmot nebo snížit spotřebu 

jednotlivých komodit u občanů (daň z tabákových výrobků, lihu, piva).  

  

V ČR jsou předmětem daně tabákové výrobky, víno a jeho meziprodukty, pivo, líh a 

minerální oleje. Zdaňovací období je jeden měsíc, kdy je plátce povinen podat daňové 

přiznání nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období příslušnému celnímu úřadu 

za každou daň. Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období. [4] 

  

Plátci daně jsou provozovatelé tzv. daňových skladů, kterým vznikla povinnost daň 

vyměřit a zaplatit. Poplatníky jsou kupující. Při nákupu zboží na které je uvalena spotřební 

daň dochází ke dvojímu zdanění. Nejen že je v ceně kupované komodity zahrnuta již 

zmiňovaná spotřební daň, ale i DPH. 
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3.1. Historie spotřebních daní 

 

 Spotřební daně jak je známe v dnešním pojetí byly nejdříve uvaleny jen na benzín a 

alkoholické nápoje, tedy na komodity, jejichž spotřebu chtěl stát regulovat. Daň z benzínu stát 

zdůvodňoval jako kompenzaci výhod plynoucích ze státního rozpočtu jako jsou například 

výstavby dálnic a daň z alkoholických nápojů měla občany donutit ke snížení konzumace 

alkoholu. [1] 

  

Ve třicátých letech se daně rozšiřují na všechny výrobky nabízené na trhu, avšak určitá 

skupina je vyňata z této skupiny a je na ně uvalena daň vyšší.  

  

Spotřební daně se od sebe liší nejen vymezením základny, ale i místem výběru daně. 

Některé daně jsou uvaleny na jednotku produkce, jiné se počítají procentem z ceny komodity. 

 

Inflace a spotřební daně 

 

 Selektivní spotřební daně jsou stanoveny absolutní částkou na jednotku zboží. Proto 

v důsledku inflace jsou oprávněné zásahy státu usilující o její zvýšení na základě novelizace 

zákona.Váha spotřební daně by totiž s růstem cen u zdaňovaného zboží reálně klesala, a 

mohlo by dojít k poklesu relativní ceny zboží vzhledem k ostatním komoditám. A navíc by 

stát i při vysoké inflaci dostával stále stejnou částku vybranou na spotřebních daních jako 

před inflací. Tato skutečnost má však i své světlé stránky. Tím že daň postihuje téměř 

všechno zboží, jakékoli zvýšení daně bude následováno zvýšením cenové hladiny. [1] 

 

3.2. Typy všeobecných spotřebních daní 

 

 Problémem je určit, zda by se daň měla vybírat najednou, nebo postupně v každé fázi 

výroby výrobku. Jednotlivé typy jsou uvedeny níže. 

 

Všeobecné daně  spotřební obratové  

 jednofázové 

o daň výrobková 

o daň z maloobchodního obratu 
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o daň z velkoobchodního obratu 

 vícefázové 

o daň duplicitní (kaskádová) 

o daň neduplicitní (nekaskádová) [7] 

 

Jednofázové daně 

  

 Jsou na komoditu uvaleny jen v jedné fázi výroby a distribuce, jejich základem je 

hrubý obrat. Může dojít také k situaci, kdy na stejný výrobek, který má však odlišnou cenu 

bude uvalena jiná daň a to z důvodů zdaňování „ad valorem“. Proto se nejčastěji preferuje 

maloobchodní úroveň zdanění a stejná procentní sazba ve státech, kde je tento typ daní 

zaveden. 

 

Může se jednat o : 

 výrobkovou daň – v případě vyskladnění produkce od výrobce do velkoobchodu, nebo 

 velkoobchodní daň – přechod z maloobchodu do velkoobchodu (z obratu) 

 maloobchodní daň – prodej výrobků z maloobchodu konečnému spotřebiteli [1] 

 

Vícefázové daně 

 

 Jsou ukládány ve všech fázích kterýma výrobek prochází při výrobě a prodeji. Tyto 

daně se dělí na: 

 Daň z obratu – jsou vybírány bez možnosti plátce si odpočítat z celkové daňové 

povinnosti částku daně zaplacenou v nakoupeném materiálu nebo polotovaru 

 Daň z přidané hodnoty – existuje možnost odpočtu (viz předchozí kapitoly) [1] 

 

Daň z obratu 

 

 Tato daň má duplicitní účinek, což znamená, že obraty zdaněné u jednoho obchodníka 

se promítnou do ceny, ze které se pak odvíjí daň u dalšího obchodníka a ten ji zase promítne 

do ceny výrobku a tento cyklus pokračuje až do doby, než se výrobek dostane ke konečnému 

spotřebiteli. Tedy počet zdanění bude záviset na počtu zpracovatelů. Snahou obchodníků je 
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tedy povzbuzuje vertikální sjednocení obchodníků v oblasti výroby  i distribuce, neboť tak se 

lze legální cestou vyhnout několikanásobnému zdanění. [1] 

 

3.3. Pojmy dle zákona 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů 

 

Daňový sklad 

 

 Je prostorově ohraničené místo na území ČR, ve kterém provozovatel daňového skladu 

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

spotřební daní. [4] 

 

Daňová povinnost 

  

 Daňová povinnost vzniká výrobou výrobku na území EU nebo dovozem na to území. 

Povinnost přiznat a zaplatit daň vznikne okamžikem uvedením výrobku do oběhu na území 

ČR. V případě dovozu povinnost vzniká dnem vzniku celního dluhu, pokud nejsou od daně 

osvobozeny. [4] 

 

Odpovědnost 

 

 V případě dovozu odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická 

osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběhu uvedeny. 

V případě, že se jedná o neoprávněný dovoz, odpovídá za daň také právnická nebo fyzická 

osoba, která se na tomto dovozu podílela. 

  

Pro veškeré komodity podléhající spotřební dani platí tzv. „institut vyšší moci“ dle 

kterého nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit v případě ztráty nebo znehodnocení komodit 

v důsledku neodvratitelné a nepředvídatelné události. 

 

Výpočet daně 

 

 Výpočet s provádí způsobem, kdy základ daně vynásobíme sazbou daně, která je pro 

danou komoditu stanovena. 
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Zdaňovací období a splatnost 

 

 Za zdaňovací období se povařuje jeden kalendářní měsíc. Po uplynutí této doby jsou 

plátci, jimž vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň povinni podat daňové přiznání samostatně 

za každou daň příslušnému celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období ve 

kterém povinnost přiznat zaplatit daň vznikla. Do stejné lhůty je možno požadovat vrácení 

daně. Po podání daného přiznání jsme povinni do 40. dne po skončení zdaňovacího období 

daň zaplatit. [4] 

  

Přeprava výrobků mezi státy EU záleží na systému provozovatelů daňových skladů a 

vychází z principu jednoho zdanění. Povinnost přiznat a zaplatit daň má tedy odběratel ve 

státě určení. Sazba daně se stanoví dle platných zákonů dané země. 

 

3.4. Harmonizace spotřebních daní, úprava směrnicemi 

 

 Obecná pravidla harmonizace jsou upravena ve Směrnici Rady č. 92/12/EHS z 25. 

února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební 

dani. Stejně tak jak u DPH byl zvolen princip země určení a vztahuje se na spotřební daně, 

jakož i na ostatní nepřímé daně s výjimkou DPH. Sazby daně jsou upraveny směrnicemi, 

které se vztahují k jednotlivým druhům spotřebních daní. 

  

Výrobky podléhají dani okamžikem jejich vyrobení nebo dovezení na území EU a 

daňová povinnost vzniká propuštěním výrobku pro domácí spotřebu. Funguje zde princip 

zdanění státu určení, tedy daň se vyměří a vybere postupem stanoveným členským státem na 

jehož území vznikly skutečnosti vedoucí ke vzniku daňové povinnosti. Vývozce může zažádat 

o vrácení daně pokud byly výrobky propuštěny pro domácí spotřebu ve členském státě a 

v tomto státě nemají být spotřebovány (přeprava je osvobozena od daně). Výroba, skladování 

a zpracování výrobků musí probíhat ve skladu s daňovým dozorem, nebyla-li zaplacena 

spotřební daň. Přeprava zboţí (podléhající dani) mezi jednotlivými sklady 

 s daňovým dozorem je podmíněně od daně osvobozena.   
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3.4.1. Tabák a tabákové výrobky 

 

Směrnice č. 95/59/EHS o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu 

tabákových výrobků ze dne 27. listopadu 1995. Tato směrnice nově rozděluje tabák na: 

 cigarety, 

 doutníky a doutníčky, 

 jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret, 

 ostatní tabák ke kouření. 

 

Směrnice Rady č. 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret ze dne 19. října 1992. 

Určuje minimální celkovou daň z cigaret 57% z maloobchodní ceny cigaret nejžádanější 

cenové kategorie, nejméně však 64 EUR na tisíc kusů cigaret. [5] 

 

Směrnice Rady 99/81/EC dovoluje členským státům uplatňovat daň: 

 valorickou – vypočítává se na základně maximální maloobchodní prodejní ceny 

jednotlivých výrobků 

 specifickou – vyjádřenou v částce na kilogram nebo na počet kusů (doutníky) 

 smíšenou – kombinace valorické a specifické daně 

 

Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010 kterou se mění Směrnice 

92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/EHS o struktuře a sazbách spotřební daně tabákových 

výrobků a směrnice 2008/118/ES.  

Chystané změny uvedené ve směrnici Rady č. 2010/12/EU uvalené na daň z cigaret: 

 od 1. ledna 2013: nejméně 50 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny 

cigaret propuštěných ke spotřebě. Spotřební daň nesmí být nižší než 88 EUR z 1000 

kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu, 

 od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z cigaret nejméně 60 % vážené 

průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato 

spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na 

váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu. 

 od 1. ledna 2015: nejméně 57 % vážené průměrné maloobchodní prodejní 

ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Spotřební daň nesmí být nižší než 90 
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EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní 

prodejní cenu. [5] 

 

 Ministerstvo financí navrhuje od ledna 2012 zvýšit spotřební daň z tabáku, čímž by 

cena jedné krabičky cigaret stoupla asi o dvě koruny a stát by získal navíc zhruba 2,4 miliardy 

korun. Daň na jedné cigaretě by se zvýšila o devět haléřů na 2,10 koruny. U doutníků a 

cigarillos má vzrůst sazba daně o deset haléřů za jeden kus na 1,25. U jednoho kilogramu 

tabáku o 60 korun, tedy zvýšení na 1400 korun. Ministerstvo tak chce vyhovět směrnicím EU. 

V roce 2014 by mělo následovat další zdražení s cílem dosáhnout minimálních sazeb 

spotřební daně stanovených směrnicí. [6] 

 

3.4.2. Alkohol  alkoholické nápoje 

 

 Základním dokumentem je Směrnice Rady č.92/83/EHS o harmonizaci struktury 

spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů ze dne 19. října 1992. Stanovuje 

jednotlivé základy daně takto: 

 pivo – základem daně je hektolitr/ stupeň Plato nebo hektolitr/stupeň alkoholu,  

 víno – předmětem daně je tiché a šumivé víno, základem daně je počet hektolitrů, 

sazba na tichá i šumivá vína musí být stejná 

 jiné kvašené nápoje neţ pivo a víno – rozlišují se opět šumivé a nešumivé, základem 

daně je hektolitr a výpočet daně je stejný jako u vína, 

 meziprodukty kvašených nápojů – minimální sazba je 45 EUR/hl, dle směrnice je 

možno uplatnit sníženou daň na meziprodukty s obsahem alkoholu méně než 15% 

 líh  - základem daně je počet hektolitrů čistého alkoholu o teplotě 20 stupňů Celsia, 

minimální sazba je 550 EUR/hl čistého alkoholu 

 

Směrnice Rady č. 92/84/EHS (19. října 1992)  sbližování sazeb spotřební daně z 

alkoholu a alkoholických nápojů stanovuje minimální sazby: 

 pivo – 0,748 EUR na hektolitr/stupeň Plato nebo 1,87 EUR na hektolitr/stupeň 

alkoholu, 

 víno – 0 Eur na hektolitr 

 meziprodukty – 45 EUR/hektolirt 
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 alkohol a ostatní alkoholické nápoje – 550 EUR/hektolitr 

 

V oblasti zdanění lihu se počítá s novelou zákona zpřesňující podmínky pro pěstitelské 

pálení, kdy je uplatnění snížené sazby na líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského 

pálení vázáno na nepřekročení limitu 30 l ethanolu na jednoho pěstitele za rok a ovoce použité 

pro domácí pálení bude muset být vypěstováno na území ČR [7] 

 

4. ENERGETICKÁ DAŇ 

  

 Problematika energetických daní je v naší republice poměrně mladým tématem. Je o 

nich jednáno zejména z titulu ochrany životního prostředí, a snahy přimět firmy i občany 

k šetrné výrobě a využívání alternativních zdrojů. O této problematice se hovoří již od 

počátku minulého století, v době kdy byla zpracována teorie externalit, avšak do zákonu se 

dostala až nedávno. 

 

 Teorie je založená na existenci externalit, které lze rozdělit na dva druhy. Tím prvním 

je pozitivní externalita, tedy stav, kdy někteří lidé získávají výhodu z činnosti ostatních, aniž 

by se na tom nějak zasloužili a zaplatili za ně(například výstavba nových infrastruktur). 

Negativní externalita vzniká, když jsou lidé povinni nést následky chování jiných subjektů, 

aniž by jim to bylo jakýmkoli způsobem kompenzováno. V obou případech se jedná o selhání 

trhu, které je potřeba řešit pomocí zásahů státu. K existenci externalit dochází zejména 

z důvodů, že k některým statkům (např.vzduch) na zemi neexistuje vlastník, tudíž není nikdo 

kdo by přímo vybíral poplatky např. za vypouštění škodlivin do části vzduchu který by 

vlastnil. Takový model je nereálný, tedy když neexistuje žalobce, tak ani soudce. Z tohoto 

důvodu dochází k nutnosti zásahů států např. uvalením již zmiňovaných daní sloužících 

k odstranění negativní dopadů zejména negativních externalit. 

  

4.1. Tři etapy daňové reformy 

 

Daňová reforma v oblasti ekologie je rozdělena do tří etap. První by měla probíhat do 

konce roku 2011 kdy hlavním cílem je stanovení daně z elektřiny, zemního plynu a pevných 

paliv, tedy implementace Směrnice Rady 2003/96/ES do českého daňového systému.Tento 
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zákon je od 1.1.2008 součástí daňových zákonů ČR v podobě zákona č. 261/2007 Sb. o 

stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 

Ve druhé fázi by mělo dojít k dalšímu zdanění zemního plynu a to zejména zvýšení 

sazeb určitých kódů nomenklatur (2711 11 a 2711 21) a také ke snížení znečištění ovzduší 

zavedením daně z CO2 , které by mělo vést podniky k zavádění nových technologických 

postupů. Zavedení zatím nebylo realizováno především z důvodů ekonomické krize, kdy by 

zdanění zvýšilo ceny benzínu a znevýhodnilo vývozce v hospodářské soutěži s jinými 

zeměmi. 

 

V poslední (třetí) fázi by měly být daně uvaleny i na některé výrobky a služby. Její 

spuštění se předpokládá na rok 2014 a probíhat by měla až do roku 2017. Je taky plánována 

revize směrnice Rady 2003/96/ES a její následná novelizace. Do roku 2012 by měla Rada 

rozhodnout o minimálním zdanění plynového oleje. Předpokladem je také zpracování a 

vyhodnocení výsledků předchozí etapy.  

 

4.2. Směrnice Rady 2003/96/ES 

 

Jejím cílem je úprava zdanění některých energetických produktů v rámci EU a 

sjednocení vnitřního trhu k dosažení cílů celé EU. 

 

Energetická daň je upravena ve směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 23. října  2003 o 

restrukturalizaci rámcových předpis společenství o zdanění energetických výrobků
5
 a 

elektrického proudu, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 

energetických produktů a elektřiny a zároveň se ruší směrnice 92/81/EHS a 92/81/EHS dne 

27.10.2003. Od začátku roku 2004 je zvednuta sazba daně a daň uvalena na některé další 

komodity. Do české legislativy je směrnice včleněna v rámci ekologických daní a spotřební 

daně z minerálních olejů. Směrnice stanovila každému ze členských států jiné přechodné 

období, po které docházelo k postupnému přizpůsobování zemí této směrnici.V roce 2004, 

kdy došlo k přistoupení dalších deset států včetně ČR, dochází k dalším změnám a směrnice 

byla opět doplněna. 

  

                                                 
5
 energetické výrobky = minerální oleje, uhlí, zemní plyn a elektrická energie 
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Tato směrnice v článku č. 1nařizuje členským státům zdanění energetických produktů 

a elektřiny. V článku č.2 jsou vymezeny produkty, na které se tato směrnice vztahuje a to 

zejména na palivo a pohonné hmoty a elektřinu.  

 

Předmětem daně jsou energetické výrobky a elektrický proud za předpokladu, že jsou 

využívány jako pohonná nebo topná látka, nikoli jako vstupní surovina v chemických, 

elekrolytických a metalurgických procesech. Členské země mohou používat i odstupňované 

sazby, pokud nejsou nižší než minimální sazby upravené touto směrnicí, musí být dodržena 

souvislost mezi vyšší sazbou a vyšší kvalitou zboží.Cílem směrnice je snižovat emise, proto 

jsou poskytovány daňové výhody podnikům, které se tak chovají. 

 

 Jsou zde také popsány produkty, na níž se směrnice nevztahuje jako: 

 zdanění tepla na výstupu,  

 energetické produkty používané pro jiné účely než jako pohonná hmota či palivo, 

 dvojí použití (tedy jako pohonné hmoty nebo paliva a zároveň k jiným účelům), 

 elektřina určená pro účely chemické redukce v elektrolytických a metalurgických 

procesech 

 elektřina, pokud dosahuje více jak 50% nákladů na výrobek 

 mineralogické postupy 
6
 
7
 

¨ 

Úrovní zdanění rozumíme celkovou výši všech nepřímých daní (krom DPH) 

vypočtenou z množství energetických produktů či elektřiny, v době jejich propuštění pro 

domácí spotřebu (dle článku č.4 Směrnice Rady 2003/96/ES).  

 

Úrovně zdanění energetických produktů a elektřiny v jednotlivých členských zemích 

nemohou být nižší než je minimální úroveň zdanění určená touto směrnicí. V ČR je sazba 

určená částkou 28,30 Kč/MWh. Státy však mohou uplatňovat vyšší sazby než je minimální 

úroveň za splnění určitých podmínek, kterými mohou být: 

 jiná sazba vázaná na jakost výrobku, 

 v závislosti na množstevních úrovních spotřeby elektřiny a energetických produkt 

určených k topení 

                                                 
6
 Mineralogický postup = výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

7
 Směrnice Rady 2003/96/ES 



 

36 

 v případě že se jedná o místní veřejnou dopravu, odvoz odpadů, ozbrojené síly a 

veřejná správa, zdravotně postižené osoby a vozidla záchran služby 

 

Dle článku 6 Směrnice Rady 2003/96/ES můžou členské země poskytnout osvobození 

od daně nebo snížit úroveň zdanění a to buď přímo, rozlišenou sazbou nebo vrácením daně 

nebo její části.  

 

Česká republika této možnosti využila a od daně jsou osvobozeny (zákon č.261/2007 Sb.): 

 Zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

o pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, 

o k výrobě elektřiny, 

o pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pokud je toto dodáváno 

domácnostem, 

o jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území (krom 

rekreačních plavidel vymezených v zákoně o spotřebních daních), 

o v metalurgických procesech a k mineralogickým postupům 

 

 elektřina 

o ekologicky šetrná, 

o vyrobená a spotřebovaná v dopravních prostředcích 

o vyrobená z již zdaněných výrobků, v zařízeních s výkonem do 2 MW, pokud 

je spotřebována přímo nebo dodávána prostřednictvím vedení, 

o použitá k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo 

udržení takové schopnosti, 

o ke krytá ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, 

o při provozování drážní dopravy osob (tramvaje, vlaky, trolejbusy), 

o při elektrolytických nebo mineralurgických procesech nebo k mineralogickým 

postupům 

 

 pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá 

o k výrobě elektřiny, 

o pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pokud je toto dodáváno 

domácnostem 
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o jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území (krom 

rekreačních plavidel vymezených v zákoně o spotřebních daních), 

o v chemických procesech, mineralurgických procesech nebo mineralogických 

postupech, k výrobě koksu, 

o k technologickým účelům podniku v nichž byla paliva vyrobena 

  

Členské státy mohou využívat své vlastní úrovně zdanění i v jiných jednotkách než jsou 

uvedeny v článcích 7-10 Směrnice Rady 2003/96/ES, avšak jen pokud odpovídající úrovně 

zdanění nejsou nižší než minimální úrovně zdanění určené touto směrnicí.  

 

Pro členské země které dosud nepřijaly euro se jeho hodnota pro přepočet úrovně zdanění 

stanovuje jednou ročně. Použijí se kurzy platné k prvnímu pracovnímu dni v říjnu, které jsou 

pro tyto účely uvedeny v Úředním věstníku Evropské unie a použijí se k 1.lednu 

následujícímu roku. 

 

Dále jsou od daně osvobozeny výrobky: 

 energetické výrobky a elektřina využívané k výrobě elektřiny – avšak členské 

země si mohou stanovit daň vzhledem k potřebě ochrany životního prostředí 

(nemusí dodržovat minimální úrovně zdanění), 

 energetické produkty dodávané jako palivo pro jiné než soukromé rekreační lítání, 

 energetické produkty dodávané jako palivo pro plavbu po vodách společenství pro 

jiná než soukromá rekreační plavidla a pro elektřinu vyráběnou na těchto 

plavidlech (dle článku 14 Směrnice Rady 2003/96/ES) 

 

Dále vylučuje nebo osvobozuje od zdanění například elektřinu, která dosahuje více jak 

poloviny nákladů na výrobek, elektřinu vyráběnou ve vodních elektrárnách, z biomasy, z 

palivových článků nebo pocházející ze slunečné, větrné, přílivové a geotermální energie, 

elektřinu a energetické produkty pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, pro přepravu, 

zboží a osob metrem, tramvají, trolejbusem, po železnici, zemní plyn a zkapalněný plyn v 

případě jejich použití jako pohonné hmoty a jiné. 

 

 Směrnice také dává možnost členským státům uplatnit nižší zdanění energetických 

produktů k topení a některým jiným účelům u tzv. energeticky náročných podniků (podnik, u 
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kterého buď nákupy energetických produktů a elektřiny tvoří alespoň 3 % hodnoty produkce 

nebo vnitrostátní splatná daň z energie tvoří minimálně 0,5 % přidané hodnoty). 

Většině z tehdejších 15 členů Evropské unie bylo umožněno aplikovat minimální 

sazby později než k 1. 1. 2004 nebo použít nižších než minimálních sazeb stanovených 

směrnicí (drtivá většina výjimek skončila k 31. 12. 2006). U některých produktů jsou členské 

státy, které nedostaly udělenou výjimku, povinny od 1. 1. 2010 aplikovat vyšší sazby.[8] 

Směrnice Rady č. 1995/60/EHS ze dne 27: listopadu 1995 o daňovém značení nafty a 

kerosinu
8
 

4.3. Směrnice Rady 2004/74/ES 

 

 Jedná se o novelizaci Směrnice č.2003/93/ES ve které se jednalo o možnosti ČR 

uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo snížení 

úrovně zdanění. Hlavním důvodem byly vážné hospodářské či sociální potíže vzhledem 

k nízké úrovni uplatňovaných spotřebních daní a nízké úrovni důchodů. ČR mohla toto 

osvobození uplatňovat do 1.1.2008.
9
 

 

4.4. Ekologické daně v České republice 

 

 Ekologickými daněmi se v ČR zabývá Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Byl podepsán 5. října 2007 prezidentem ČR a účinnosti nabyl 1.ledna 2008. Dle 

tohoto zákona se zdaňuje dodání výrobků konečnému spotřebiteli, nabývá tedy prvků daní 

spotřebních. V případě kdy mezi sebou obchodují obchodníci a například výrobci, tak 

používají ceny bez daně. Správou vybírání daní jsou stejně jako u daní spotřebních pověřeny 

Celní úřady.  

 

                                                 
8
 kerosin = petrolej, bezbarvá hořlavá uhlovodíková kapalina podobná naftě. zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej 
9
 Směrnice Rady 2004/94/ES 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej
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4.5. Tendence do budoucna 

 

 Komise chystá revizi Směrnice Rady 2003/96/ES. Komise by měla sladit normu s cíly 

EU a jednají tedy o snížení emise skleníkových plynů mimo rámec obchodování s emisními 

povolenkami a zvýšení podílu využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zdanění 

energetických produkt a elektřiny by mělo mít dvě složky a to zdanění emisí CO2   (paušální 

částkou 20 euro za tunu) a spotřeby (dle typu paliva, od 1.1.2018 by se typy měly přestat 

rozlišovat), zároveň by mělo být pouze doplňkovým ekonomickým nástrojem, tedy nemělo by 

docházet k dodatečnému zatížení produktů již zatížených emisními povolenkami. Zdanění by 

současně nemělo znevýhodňovat některé energetické produkty, toho chce EU dosáhnout 

systémem zdanění obsahu namísto objemu. Zdanění objemu se promítne především do 

zdanění uhlí nebo zemního plynu, naopak některá výše daně by měla zatím zůstat stejná 

(motorový benzín, LPG). Což by se mělo změnit v rozmezí let 2018 až 2023 kdy dojde ke 

zrušení daňového zvýhodnění na LPG a zemní plyn jako paliva z důvodu zavádění biopaliv 

jako způsobu šetrnějšího k životnímu prostředí. Jedinou příjemností by mělo být nulové 

zdanění CO2 z biomasy. 

  

Někteří podnikatelé ale toto opatření berou spíše jako snahu o naplnění rozpočtu EU. 

 

4.6. Solární elektrárny 

 

 ČR se zavázala EU, že do roku 2020 pokryje více než 13% spotřeby své energie 

obnovitelnými zdroji, mezi které patří především solární, větrné a vodní elektrárny,  a také 

elektrárny na biomasu. [9] Tato skutečnost vedla na začátku roku 2008 k solárnímu boomu ve 

výstavbě solárních elektráren, kdy v rámci podpory obnovitelných zdrojů stát garantoval 

návratnost investice v období patnácti let a cenu na období dvaceti let. Vzhledem k enormním 

nákladům a omezení kapacitě sítě se vláda rozhodla výstavbu omezit (krom panelů na 

střechách a zdech budov). K 1.11.2010 bylo na našem území evidováno 11 251 solárních 

elektráren [10] a došlo tak k šestseti procentnímu nárůstu fotovoltaických elektráren. 
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 Od 1.3.2011 mají útrum všichni co plánovali stavbu solární elektrárny, jelikož stát 

vyhlásil stop stav a nemůžou být uvedeny do provozu žádné, které nemají schválenou žádost, 

tedy ani solární elektrárny které by si majitelé chtěli umístit na střechy budov. Pokud však 

jejich žádost byla schválena o konce roku 2010, výkupní cena jimi vyrobené elektřiny je 

jednou tolik než pokud by žádost byla schválena do konce února 2011. 

 

 Není tedy divu že od ledna roku 2011 zavedla vláda 26% spotřební daň na proud ze 

solárních elektráren s plánem obohatit státní kasu asi o jedenáct miliard korun, které budu 

sloužit k eliminaci zvyšování cen elektrické energie z důvodů drahého odběru právě z těchto 

elektráren. Za první čtvrtletí přivedla daň do státní kasičky první miliardu korun. [11]  Dle 

mého názoru jde jen o jeden veliký začarovaný kruh, jehož důsledkem dojde pouze 

k zaměstnání dalších státních úředníků, kteří budou provádět nezbytnou administrativu 

související s tímto kruhem. 

 

 Výkupní ceny elektřiny u solárních elektráren, které byly postaveny, nebo jejichž plán 

byl schválen do konce roku 2010 jsou zhruba 12 korun za kilowatthodinu. U elektráren 

vystavěných až v roce 2011 (nebo jejichž plán byl v roce 2011 schválen) jsou ceny rozděleny 

do tří kategorií: 

 malé elektrárny o výkonu do 30 ti kilowatt dostanou za kilowatthodinu 7,50 korun, 

 elektrárny nad 30 kilowatt 5,90 korun, 

 velké solární parky nad 100 kilowatt je 5,50 korun [12] 

 

 

 

5. ZÁVĚR 

 

Evropská unie má v současnosti 27 členských států, z nichž každý má svůj odlišný daňový 

systém. Vzhledem k tomu, že se státy zavázaly řídit se Směrnicemi Evropské unie, rozdíly 

v těchto soustavách jsou minimální. Jedním z hlavních cílů unie je vytvořit  udržet jednotný 

vnitřní trh, tedy zajistit členským zemím volný pohyb zboží, obyvatel, služeb a kapitálu. Proto 

se již na začátku objevila potřeba harmonizace daňových systémů členských zemí. 
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Důležitou oblastí která potřebovala sladit byly nepřímé daně. První procesy harmonizace 

můžeme sledovat již v 60. letech minulého století, kdy došlo ke sjednocení daně z obratu. 

Později Evropské společenství přišlo na potřebu harmonizace nejen obratových daní, ale 

zároveň všech nepřímých daní z důvodu existence jednotného vnitřního trhu. Neméně 

důležité je také připomenout důležitou úlohu nepřímých daní jakožto důležitého příjmů 

státního rozpočtu Evropské unie. Největších úspěchů v procesu harmonizace bylo dosaženo u 

daně z přidané hodnoty. 

 

Systém zdanění v Evropské unii by měl být takový, aby co nejméně ovlivňoval rozhodnutí 

spotřebitelů o nákupu zboží či služeb a zároveň rozhodnutí výrobců o umístění jejich firem. 

Kdyby byly v jedné zemi daně nastaveny moc nízko, docházelo by k situaci, kdy by se do této 

země přelévalo hodně kapitálu v rámci přesouvání výroben do těchto zemí, jak se tomu děje 

například v Číně. 

 

Daň z přidané hodnoty je známá už více jak padesát let ve více jak 140 zemích po celém 

světě. Její systém by neměl být složitý, aby se v něm podniky lehce vyznaly a neodrazovalo je 

to od podnikání, zároveň by měl být odolný vůči daňovým únikům. Dnešní podoba té ideální 

však moc neodpovídá, původní koncepce systému přechodného funguje do dnešní doby. 

Změny jsou implementovány do systémů členských zemí pomocí směrnic, avšak s těmito 

musí souhlasit všichni. Od roku 1967, kdy komise doporučila všem zemím používat daň 

z přidané hodnoty jako jediný možný systém nepřímého zdanění se mnohé změnilo, avšak 

neustále je co zlepšovat. 

 

Spotřební daně od svého vzniku neprodělaly příliš mnoho změn. Jsou zde upravovány 

daně z piva, vína a meziproduktů, lihu a tabákových výrobků. Tyto daně jsou významné 

především z důvodů snahy zemí o snížení spotřeby těchto komodit, jelikož se jedná obecně o 

zdraví škodlivé látky. Nejdiskutovanějším tématem v současnosti je zvýšení sazeb daní na 

tabákové výrobky. Jelikož jsem nekuřák tak jsem jednoznačně pro. Je však otázkou zda 

závislí kuřáci díky zdražení přestanou kouřit, nebo se to do jejich života promítne v jiné 

podobě, jako například z nedostatku financí přestanou chodit sportovat a podobně. 

 

Energetické daně b poslední době prodělaly také spoustu změn. Hlavním cílem Evropské 

unie v této oblasti je motivace, která je založena na snaze určitým způsobem daňově 

zvýhodnit podniky, které se podílí na zmenšování vypouštění škodlivin do okolí. Do roku  
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Cílem bakalářské práce byl rozbor evropské úpravy nepřímých daní a jejich 

implementace do zákonů České republiky. Česká republika se zavázala Evropské unii, že do 

roku 2020 pokryje více než 13% spotřeby své energie obnovitelnými zdroji, mezi které patří 

především solární, větrné a vodní elektrárny,  a také elektrárny na biomasu. Vzhledem 

k podmínkám nastaveným pro podporu těchto alternativních zdrojů došlo k obrovskému 

boomu ve výstavbě solárních elektráren a elektráren na biomasu. 

 

Cílem celé bakalářské práce byl rozbor evropské úpravy nepřímých daní a jejich 

implementace do zákonů České republiky. Toto jsem prakticky aplikovala na základě 

vytýčení stěžejních bodů a změn Směrnic upravujících problematiku zdanění nepřímých daní 

a porovnání s daňovými zákony platnými v České republice. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:  

 

B2B   Business to business 

B2C   Business to customer 

CO2   Oxid uhličitý 

č.   Číslo 

ČR   Česká republika 

ČS   Česko-slovensko 

ČSR   Česko-slovenská republika 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EU   Evropská unie  

EUR   Euro 

ESUO    Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 

ES   Evropské společenství 

EUROATOM  Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii  

FÚ   Finanční úřad 

HDP   Hrubý domácí produkt 

hl   Hektolitr 

l   Litr 

LPG  (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas), směs topného plynu propan-

butan 

m
2
   Metry čtvereční 

MW   Megawatt 

MWh   Megawatthdina 

např.   Například 

Sb.   Sbírka 

%   Procento 
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