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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma daňová politika Evropské unie. Daně, 

jejich výběr i jejich výše je odedávna velice často diskutovanou problematikou. Daně 

můžeme označit za celospolečenský fenomén, jelikož se bezvýhradně týkají každého občana. 

Každý člověk se během života setká s tímto pojmem ať je to již při odvodu daní z příjmu 

nebo daní majetkových. Obecně lze konstatovat, že tedy každý během života odvede státu 

určitou finanční částku, tedy daň, liší se pouze její výše.  

Daně a daňová politika jsou důležitým nástrojem hospodářské politiky každého státu 

působícím jak na vývoj ekonomiky celkově, tak i na určité makroekonomické ukazatele 

(inflace, hrubý domácí produkt).  Výše daní je důležitá nejen z pohledu 

národohospodářského, ale také z pohledu každého občana. Daně a jejich výše ovlivňují 

životní úroveň obyvatelstva, ovlivňují ochotu obyvatel pracovat a působí také na velikost cen. 

Pro každého jedince je tedy žádoucí, aby výše daní byla co nejmenší, naopak pro stát je 

žádoucí jejich co možná nejvyšší výše, neboť daně tvoří významnou část příjmů do státního 

rozpočtu.  

Snaha o sladění daňových systémů zemí unie je cílem již od počátku evropské 

integrace na základě potřeby jednotného trhu.  Je však třeba podotknout, že sazby daní jsou 

otázkou, kterou řeší každý členský stát samostatně. Evropská unie se zaměřuje na 

harmonizaci spíše nepřímých daní.  

Problematice harmonizace jednotlivých daní se budu v textu rozsáhle věnovat, 

zejména dani z přidané hodnoty. Zároveň zde nastíním celou právní úpravu týkající se daní. 

Tato úprava je dle mého názoru stále nedostačující, zejména v oblasti přímých daní. Součástí 

práce je také charakteristika vývoje daňové teorie, popis jednotlivých daní a charakteristika 

jednotlivých aspektů daní. Cílem této práce je charakterizovat rozsah a smysl daňové politiky 

a dále analyzovat harmonizaci daňových systémů členských států Evropské unie. V poslední 

kapitole si kladu za cíl nastínit současný stav daňových systémů v rámci unie a zhodnocení 

zjištěných údajů.  
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2 Charakteristika daňové politiky 

Daňová politika je klíčovou částí fiskální politiky, jejímž prostřednictvím stát zasahuje do 

vývoje ekonomiky, především pak ovlivňuje rychlost ekonomického růstu a vývoj inflace.  

Daňová politika hraje významnou úlohu na vnitřním trhu. „Hlavním posláním daňové politiky 

je zajistit hladké fungování vnitřního trhu, zejména volný pohyb zboží, služeb a kapitálu.“
1
 

Aby toto poslání bylo naplněno je třeba odstranit určité daňové překážky mezinárodního 

podnikání, dále je nutné zajistit rovné podmínky na evropském a důsledně potírat daňové 

podvody. Úlohou ani snahou Evropské unie není sjednotit národní systémy daní, ale zajistit 

jejich vzájemnou srovnatelnost, která bude v souladu s přijatými smlouvami zavedenými 

v EU. „K hlavním úkolům daňové politiky Evropské unie patří podpora harmonického vývoje 

ekonomických aktivit, plynulý a vyrovnaný vývoj, vzrůstající stabilita, růst životní úrovně 

obyvatel členských zemí a těsná spolupráce mezi členskými zeměmi. Cílem daňové politiky 

Evropské unie je rovněž předejít tomu, aby se daňové systémy jednotlivých členských států 

navzájem negativně ovlivňovaly, a tím vytvářely nepřiměřené konkurenční prostředí 

projevující se ve zvýhodnění domácích produktů.“
2
 

Samotná Evropská unie má v tomto ohledu relativně malé pravomoci. Smlouva o 

Evropském společenství obsahuje ustanovení o harmonizaci v oblasti pouze nepřímého 

zdanění. Oblast nepřímých daní je předmětem jednání členských států již od počátku 

evropské integrace. Přímé zdanění je upraveno prostřednictvím dvoustranných dohod. 

Členské státy společenství sami stanovují sazby daně ze zisku společností, z příjmu fyzických 

osob nebo z úroků z vkladových účtů či kapitálových výnosů tak, aby byly v souladu s cíli a 

požadavky dané domácí politiky. Státy si v této oblasti daní chtějí zachovat svou suverenitu, 

jelikož daně tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu (v ČR je to až 90 %). Snížení daní 

by proto mělo za následek snížení těchto příjmů, což by se projevilo deficitem členských 

států. Je ovšem důležité podotknout, že tyto systémy si státy nemohou nastavit zcela podle 

                                                             
1
 České předsednictví Evropské unie: Koordinace daňové politiky [online]. 2011-08-16 [cit. 

2012-04-28]. Dostupné z: http://www.eu2009.cz/cz/eu-policies/economic-and-financial-

affairs/coordination-of-tax-policy/koordinace-danove-politiky-623/index.html 
 
2 SZAROWSKÁ, Irena. Vývoj daňové kvóty v České republice a Evropské unii [online]. [cit. 2012-04-

28]. Dostupné z: http://kvf.vse.cz/storage/1218123565_sb_szarowskirena.pdf 

 

 

http://www.eu2009.cz/cz/eu-policies/economic-and-financial-affairs/coordination-of-tax-policy/koordinace-danove-politiky-623/index.html
http://www.eu2009.cz/cz/eu-policies/economic-and-financial-affairs/coordination-of-tax-policy/koordinace-danove-politiky-623/index.html
http://kvf.vse.cz/storage/1218123565_sb_szarowskirena.pdf
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vlastní vůle, nýbrž musí být v souladu s primárním právem EU. „Evropská unie tato 

rozhodnutí pouze sleduje a rozhoduje, zda jsou vůči EU spravedlivá.“
3
  

V současné době jsou meze jednotlivých daní nastaveny takto: osobní důchodové daně 

jsou v kompetencích vlád členských zemí, nepřímé daně, jelikož ovlivňují fungování 

jednotného trhu, stojí v centru pozornosti a snahy o jejich harmonizaci, firemní daně by měli 

pomáhat volnému pohybu kapitálu a neměli by způsobovat škodlivou konkurenci mezi 

členskými zeměmi a sociální a penzijní systémy by měli eliminovat diskriminaci obyvatel 

jednotlivých členských států. Důležitým aspektem daňové politiky je jednomyslnost, to 

znamená, že všechna rozhodnutí musí být jednomyslně schválena všemi členskými státy, což 

se může projevit zpomalením rozhodování a následným přijímáním rozhodnutí. De facto lze 

ovšem konstatovat, že skutečná společná daňová politika společenství neexistuje. Jedná se 

spíše o souhrn existujících daňových systémů jednotlivých členských zemí.  

2.1 Vývoj daňové politiky 

 Současný pohled na daně a daňové teorie jsou výraznou měrou ovlivněny historickým 

vývojem.  Teorie daní se začala rozvíjet již v období starověku. Nejvýznamnějším 

představitelem tohoto období byl filozof Aristoteles, který zformuloval například princip 

ekvivalence směny a věnoval se též daňovým odvodům. K dalšímu výraznému rozvoji došlo 

v období středověku. Daně byly vybírány nikoliv v peněžní formě, ale v naturáliích. Poddaní 

museli pevně stanovenou dobu odpracovat na majetku šlechty. Významnými představiteli 

zabývajícími se otázkou daní byli například Tomáš Akvinský, zabývající se otázkou 

spravedlivosti daní nebo Tomáš Štítný ze Štítného.   

Za první podrobně rozpracovanou ekonomickou lze rozpracovat fyziokratismus, který má 

původ ve Francii. Fyziokraté v čele s Francoisem Quesnayem považovali za zdroj blahobytu 

dané země půdu a zemědělství. Z tohoto důvodu kladli důraz na zdanění pozemků a příjmů 

plynoucích v souvislosti se zemědělstvím.  

 K nejvýraznějšímu vývoji došlo však v 18. století v Anglii. O této době hovoříme jako o 

klasické ekonomii.  Během tohoto období začala být ekonomie považována za vědu a vznikl 

první ucelený ekonomický systém. Zakladateli klasické ekonomie byli tzv. političtí 

ekonomové Adam Smith a David Ricardo.  Klasická ekonomie vycházela z přirozeněprávní 

teorie, na základě které má každý jedince určitá přirozená práva, na rozdíl od dříve 

                                                             
3
 European Union: Taxation. [online]. 2012-04-17 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 

http://europa.eu/pol/tax/index_cs.htm 
 

http://europa.eu/pol/tax/index_cs.htm
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uznávaného božského práva. Tato svoboda vedla ke vzniku hospodářského liberalismu, který 

byl ovšem v rozporu s vybíráním daní. Východiskem tohoto problému se stala tzv. „směnná 

teorie daňová“, na základě které jsou daně kompenzací za služby poskytnuté státem.  Tento 

směr také vyjadřuje požadavek co nejmenších zásahů státu do ekonomiky. 

Nejvýznamnějším představitelem klasické ekonomie byl Adam Smith. Svou ekonomickou 

teorii vyložil v díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národa. Smith proslul především 

objevením tzv. neviditelné ruky trhu, která se zabývá vztahem daní a veřejných výdajů.  

Smith poukazuje na státní dluh Velké Británie a nutnost co nejnižších státních výdajů v zájmu 

bohatství národa.  Nižší veřejné výdaje vedou ke snížení daní, které slouží k jejich 

financování a tím i ke zvýšení produktivity a celkovému růstu bohatství národa. Tento 

představitel také zformuloval čtyři daňové kánony, které vyjadřují zásadu spravedlnosti, 

určitosti, pohodlnosti v placení a úspornosti. Daňové kánony dle Smitha (2002): 

 „1 kánon – v každém státě by poddaní měli platit takové daně, které spravedlivě 

odpovídají jejich možnostem (úměrně důchodu). Na základě spravedlivost je také 

nutné nečinit rozdíl mezi jednotlivými druhy důchodů.  

 2 kánon -  daň, která má být placena musí být stanovena přesně a všechny okolnosti 

týkající se daní, jako doba splatnosti a způsob jakým má být placeno musí být 

každému zcela jasné. 

  3 kánon – na základě zásady pohodlnosti v placení by každá daň měla být placena 

v době, která poplatníkům nejvíce vyhovuje a také způsobem, který mu nejvíce 

vyhovuje. 

  4 kánon – každá daň by měla být stanovena tak, aby poplatníci platili co nejméně nad 

to, kolik daná daň skutečně přináší do státní pokladny.“ 

Na učení Adama Smithe navázal další anglický ekonom David Ricardo, který považoval 

daně za nutné zlo, které nemá žádné pozitivní důsledky. Ricardo vytvořil teorii přesunu a 

dopadu daní a některé z jeho názorů platí dodnes.  Proti této teorii se postavil taktéž Angličan 

John Stuart Mill, který kritizoval zejména princip prospěchu a sestavil teorii principu platební 

schopnosti.  Mill se zaměřoval hlavně na tři výrobní faktory práci, půdu a kapitál. Podle Milla 

mají všichni občané odvádět rovné daně, bez ohledu na jejich příjmy. Zdanění by mělo být 

rovnoměrné a progresivní způsob by bylo možné uplatnit pouze u daně dědické.  

Celkově lze konstatovat, že všechny tyto ekonomické teorie měly stejný cíl a to minimální 

daňové zatížení jednotlivců, kterého má být dosaženo prostřednictvím nižších státních výdajů.  
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„V poslední třetině 19. století dochází v ekonomické vědě k tzv. „marginalistické revoluci“ 

– procesu, jejž můžeme považovat za počátek současné ekonomie.“ 
4
 Tento směr je nazýván 

jako neoklasicismus. V čele zkoumání neoklasiků je rovnováha na dokonale konkurenčním 

trhu. Při zkoumání se vychází z teorie hodnoty a hlavním nástrojem zkoumání jsou metody 

mezní analýzy. Neoklasikové se zaměřují především na poptávku individuálního spotřebitele, 

který spotřebovává jak statky soukromé, tak i veřejné a porovnává dosažený užitek ze 

spotřeby s cenou statku. Vzhledem k tomu, že u veřejných statků nelze přesně vymezit cenu 

připadající na spotřebitele, je tato cena vyjádřena ve formě daní, které jsou subjekty povinni 

platit.  Neoklasičtí ekonomové taktéž jako první vyjádřili nadměrné daňové břemeno 

v souvislosti s teorií přebytku a nabídkových a poptávkových křivek.  

Na přelomu 20. a 30. let 20. století došlo k velké hospodářské krizi, během které 

neoklasické teorie naprosto selhaly. V této době také nastal průlom v oblasti daní a daňové 

teorie. Během tohoto období vzniklo zcela nové učení tzv. „Keynesovská teorie“, které 

vytvořil anglický ekonom John Maynard Keynes. Ten ukázal na základní nedostatky teorie 

prospěchu a vyslovil názor, že rovnováhy na trhu může být dosaženo i při nižším produktu a 

určité míře nezaměstnanosti. Stav, kdy se rovnováha rovná maximálnímu produktu a 

neexistující nezaměstnanosti označil za nereálný. Daně jsou využívány jako nástroj 

k utlumení výkyvů v hospodářství.  Východiskem z krize podle něj měly být monetární a 

fiskální politiky, které měly odstranit přebytek úspor nad investicemi. Keynes dále poukazuje 

na nutnost uplatňování progresivního zdanění. Keynesovská teorie upřednostňuje deficitní 

státní rozpočet, který měl být nástrojem vedoucím k dosažení plné zaměstnanosti.  

V 60. a 70. letech vyšlo najevo, že keynesovská teorie vede ke zvyšování inflace.  

Z tohoto důvodu došlo k návratu k neoklasické teorii, která byla přejmenována na 

neokonzervativismus. Tento směr se orientuje zejména na samo regulující se mechanismy 

trhu.  Vzniká teorie strany nabídky, která zformulovala tzv. „ozdravovací daňovou politiku“.  

Smyslem této politiky bylo snížení daňového zatížení s cílem ekonomického růstu.  Nižší 

sazba daně vede k vyšší produktivitě práce, vyšším úsporám a následně vyšším investicím.  

Tato situace bývá znázorněna pomocí Lafferovy křivky, která znázorňuje vztah výnosu z daní 

a sazby daně. S růstem sazby roste i daňový výnos, tato situace však trvá pouze do určitého 

bodu tzv. Lafferova bodu. Po překročení této hranice začne daňový výnos s rostoucí sazbou 

klesat.  Klesající tendence výnosu je způsobena vysokou sazbou daně, lidé ztrácejí motivaci 

                                                             
4 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-84-7, 

s. 36 
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pracovat, protože většinu svého důchodu odvádí státu formou daní a dávají tak přednost 

volnému času.  

V současné době dochází k prolínání neokonzervativní a keynesovské teorie. Současná 

daňová teorie vychází především z následujících principů. Tyto daňové principy vyjadřují 

požadavky na to, jaké by daně měly být. Jsou stanovovány tvůrci daňových systémů. Jelikož 

se jednotlivé principy navzájem vylučují, je třeba stanovit hlavní princip a ostatní aplikovat 

pouze v souladu s ním. V současnosti době existují dva hlavní daňové principy a to princip 

spravedlnosti a princip efektivnosti. Mezi neméně důležité principy patří princip pružnosti, 

administrativní jednoduchosti, daňové neutrality a daňové univerzality. 

 

 princip spravedlnosti  - posláním tohoto principu je snaha stanovit takovou úroveň 

daňového zatížení, které by bylo spravedlivé vůči všem poplatníkům. Princip 

spravedlnosti se uplatňuje ve dvou pojetích a to princip užitku a princip platební 

schopnosti. Zdaňovat podle užitku znamená, že poplatník platí takový příspěvek do 

veřejných financí, který odpovídá užitku získanému ze spotřeby veřejných statků. 

Zdaňovat podle platební schopnosti a to: 

a) v pojetí horizontální spravedlnosti – poplatníci se stejnou platební kapacitou platí 

stejnou daň 

b) v pojetí vertikální spravedlnosti – poplatníci s různou platební kapacitou platí různou 

daň; 

 

 princip efektivnosti  - tento princip ukládá, že náklady na výběr a správu daní by 

měly být co možná nejnižší. Princip efektivnosti řeší otázku, jaký vliv mají daně na 

ekonomické chování jednotlivých subjektů a snaží se určit optimální velikost 

daňového břemene, které se skládá z daňového výnosu, administrativních nákladů 

přímých i nepřímých a nadměrného daňového břemene, které vzniká v důsledku 

změny cen produktů způsobenou změnou daní. Nadměrné daňové břemeno bývá také 

označováno jako ztráta mrtvé váhy („deadweight loss“). Tyto dodatečné náklady 

vyvolávají neefektivnost a proto je primárním cílem jednotlivých daňových systému 

eliminovat míru této neefektivnosti. Administrativní náklady jsou všechny náklady na 

řízení a organizaci daňových systému, náklady na evidenci poplatníků, na výběr daní 

atd. Obecným cílem v této oblasti je hromadná spolupráce finančních úřadů v rámci 

výběrů daní a přenesení určitých administrativních úkonů směrem od poplatníků na 

tyto zmíněné úřady, čímž je možno dosáhnout značných úspor. Nadměrné daňové 
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břemeno neboli ztráta mrtvé váhy jsou náklady spojené s distorzí, kterou téměř každá 

daň vyvolá. Nová daň způsobuje změny v cenách, které mají za následek změny 

v ekonomickém chování poplatníků. Nadměrné daňové břemeno je tak důsledek 

substituce, kterou provádějí poplatníci za účelem vyhnout se dani. Je třeba ovšem říct, 

že nelze zcela odstranit újmu způsobenou zdaněním. Ztráta mrtvé váhy souvisí 

s elasticitou nabídky a poptávky. Čím větší je substituční efekt daní tedy i elasticita, 

tím vyšší je velikost daňového břemene. Obecně lze konstatovat, že „nejlevnější“ 

daňový systém by byl takový, kdyby existovala pouze 1 sazba daně, která by 

postihovala vše, tzn. důchod, majetek i spotřebu poplatníka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 princip pružnosti   - vyjadřuje požadavek, aby všechny změny týkající se daňového 

systémů byly realizovány v co možná nejkratším čase; 

 

 princip administrativní jednoduchosti - daňový systém musí umožňovat 

jednoduchou správu a výběr daní při přiměřených přímých i nepřímých nákladech na 

správu a výběr; 

 

 princip daňové neutrality a univerzality  - daňová neutralita spočívá v tom, že 

zdanění by nemělo ovlivňovat podnikatelské rozhodování. Smyslem daňové 

univerzality je všeobecnost zdanění, tj. neměl by být činěn rozdíl ve vlastnictví, 

formou podnikání apod. 

Obrázek 2.1 Ztráta mrtvé váhy  

Zdroj: [online-] [cit. 2012-02-22].  

Dostupné z: http://www.personal.psu.edu/~dxl31/econ2/Spring_2000/lecture25.html 

http://www.personal.psu.edu/~dxl31/econ2/Spring_2000/lecture25.html
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2.2 Funkce daní 

Jelikož daňové příjmy tvoří nejpodstatnější část veřejných financí, plní daně stejné 

základní funkce jako veřejné finance. Mezi základní funkce patří funkce alokační, fiskální, 

redistribuční a funkce stabilizační: 

 

 funkce alokační - tato funkce se uplatňuje například v podmínkách nedokonalé 

konkurence, to znamená, že tržní mechanismy nejsou samy schopny zajistit 

efektivnost v umístění zdrojů. Daně odstraňují tyto nedostatky a zabezpečují umístění 

prostředků tam, kde dříve nebyly; 

 

 funkce fiskální - nejdůležitější funkcí je funkce fiskální. Tato funkce spočívá ve 

schopnosti získat finanční prostředky s cílem naplnění státního rozpočtu. Tyto 

prostředky jsou pak dále využívány pro financování veřejných statků a potřeb; 

 

 funkce redistribuční - hlavním posláním redistribuční funkce je přesun části příjmů 

od bohatšího obyvatelstva směrem k chudším občanům s cílem zmírnit rozdíly 

v důchodech jednotlivých jedinců. V praxi se tato funkce uplatňuje výběrem větších 

daní od subjektů s vyššími příjmy a tyto prostředky dále rozdělovat mezi chudší 

obyvatele a zvyšovat tak jejich příjmy; 

 

 funkce stabilizační - tato funkce je závislá na ekonomické politice státu. Stabilizační 

funkce slouží k vyrovnávání cyklických výkyvů v ekonomice, uplatňuje se například 

k dosažení optimální výše zaměstnanosti nebo cenové hladiny a ovlivňuje ekonomické 

chování různých subjektů.  

2.3 Cíle daňové politiky EU 

Evropská unie prosazuje cíle v oblasti daňové politiky prostřednictvím dvou způsobů a 

to daňové koordinace a daňové harmonizace. „Podle článku 93 Smlouvy o ES je primárním 

cílem zabránění narušování hospodářské soutěže v důsledku rozdílných sazeb daní, díky 

čemuž dochází k přesunu společností a základu daně s cílem nalézt nejvhodnější daňový 

systém.“
5
 V oblasti přímých daní je prvořadým cílem odstraňování nedostatků, které vedou 

                                                             
5 Evropský parlament. [online]. 2009 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7321_cs.htm 
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k vyhýbání se daňovým povinnostem. Dalším důležitým cílem daňové politiky společenství je 

zabránit dvojímu zdanění. Touto problematikou se zabývají například dohody o vyplácení 

dividend nerezidentům. Maastrichtská smlouva a Pakt stability a růstu omezuje možnosti vlád 

financovat veřejné výdaje formou půjček a ukládá povinnost financovat větší veřejné výdaje 

pouze většími příjmy z daní s cílem dosáhnout vyrovnaných rozpočtů členských zemí. I přes 

to, že obecně jsou tyto cíle akceptovány, členské státy si zachovávají určitou suverenitu 

v oblasti daní a nejsou ochotny podnikat výraznější kroky vedoucí k harmonizaci daňového 

systému. Evropská unie taktéž vytváří nejrůznější strategie a programy týkající se nejenom 

daňové oblasti. V současné době se Evropská unie zaměřuje na program Fiscalis 2013 a 

strategii Evropa 2020. 

2.4 Daňová soustava 

2.4.1 Přímé daně 

Přímé daně můžeme primárně rozdělit na daně důchodové a daně majetkové. 

Důchodové daně se dále dělí na daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických 

osob. Kategorie majetkových zahrnuje daň z nemovitosti, která se dělí na daň z pozemků a ze 

staveb, daň dědickou, darovací, z převodu nemovitosti a daň silniční. Obecně lze přímé 

zdanění definovat jako zdanění příjmů nebo majetku hrazené poplatníkem příslušnému 

finančnímu úřadu na základě daňového přiznání. Sazba daní přímých bývá většinou 

progresivní, tj. s větším základem daně roste také daň. Tato sazba je mezi poplatníky sice 

kritizována, avšak zajišťuje spravedlnost. Nejzávažnějšími problémy v oblasti přímého 

zdanění jsou daňové úniky a přesun kapitálu do zemí s výhodnějším daňovým zatížením. 

V této oblasti zdanění Evropská unie vydala pouze několik směrnic, které se týkají pouze 

nejdůležitějších otázek a veškeré kompetence tak zůstávají v rukou národních vlád.  

Z hlediska jednotlivce je nejdůležitější daní osobní důchodová daň, která se přímo 

vztahuje na poplatníkův důchod. Sazby této daně, základ daně i její výpočet se však v rámci 

EU značně liší. Například v Lucembursku existuje 17 daňových pásem, jedna daňová sazba se 

prosazuje v České republice, Litvě, Lotyšsku, na Slovensku nebo například v Rumunsku či 

Bulharsku. Největší daňové zatížení je v Dánsku, kde sazba daně dosahuje až 59 % ze základu 

daně, naopak nejnižší sazbu daně můžeme najít v Bulharsku (10 %). Poplatníci osobní 

důchodové daně však mají možnost využít jistých úlev. Jedná se například o nezdanitelnou 

část základu daně, odpočitatelné položky ze základu daně nebo slevy na dani.  
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2.4.2 Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou takové daně, které státu odvádí jiná osoba než osoba, která je dani 

podrobena. Tato osoba se označuje jako plátce. Další rozdíl oproti přímým daním spočívá 

v tom, že se nezdaňuje příjem poplatníka, jak tomu je u přímých daní, ale jeho spotřeba. Díky 

tomu se pro tyto daně často používá označení daně ze spotřeby. Nepřímé daně se neplatí 

přímo, poplatník tedy nepodává daňové přiznání, ale jsou zahrnuty v cenách zboží nebo 

služeb. Přenesení daňové povinnosti se uskutečňuje prostřednictvím vyšší ceny. Výhodou 

těchto daní je jednodušší systém jejich výběru a stejná sazba daní pro všechny subjekty. Na 

druhou stranu tím, že zvyšují ceny, mohou také zvyšovat inflaci což je z hlediska národního 

hospodářství nežádoucí. Nepřímé daně se dělí na daně selektivní (daně ze spotřeby), které se 

týkají pouze určitého druhu zboží a daň univerzální nazývanou též daní z prodejů, která se 

týká veškerého zboží (DPH). Daně z prodejů se dále dělí na daň jednorázovou a vícerázovou, 

která je uvalena na určitém stupni zpracování. Podle stupně zpracování se daně dělí na daň 

z maloobchodního obratu, daň z velkoobchodního obratu a daň výrobkovou, uvalenou na 

převod zboží mezi výrobcem a velkoobchodem.  Daně ukládané na každém stupni zpracování 

mohou být buď duplicitní, nebo neduplicitní. „Duplicita daně vyplývá ze zdaňování výrobků u 

každého ze zpracovatelů, kdy zpracovatelé nemohou od daňového základu odečíst hodnotu 

inputů.“
6
 Z důvodu odstranění duplicity byla zavedena daň z přidané hodnoty, 

prostřednictvím které již nedochází ke druhému zdanění vstupů. Daňová povinnost je uvalena 

pouze na přidanou hodnotu, kterou si přidává sám zpracovatel. 

2.4.2.1 Selektivní daně - akcízy 

Tato skupina daní je tvořena především spotřebními daněmi, pomocí kterých jsou 

regulovány ceny určitého zboží. Spotřebními daněmi podle Zákona č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních jsou: daň z minerálních olejů, daň z vína, lihu, piva a daň z tabákových 

výrobků. Cílem státu v oblasti spotřebních daní je zvýšení příjmů plynoucích z těchto daní a 

také prostřednictvím vysokých sazeb, zejména u daní z tabákových výrobků, omezit užívání 

těchto produktů v důsledku jejich škodlivosti. Spotřební daně jsou daněmi jednotkovými, 

základem daně je určité množství vyjádřené v různých fyzikálních jednotkách (kusy, litry). 

                                                             
6
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. Praha: Aspi Publishing, 2003. ISBN 80-86395-84-7, 

s. 217 
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„Daně ze spotřeby působí jako daně in rem („na věc“), neboť při jejich nepřímém ukládání 

nelze zohlednit majetkové, důchodové a sociální poměry poplatníků.“ 
7
 

2.4.2.2 Všeobecné nepřímé daně 

Jedinou všeobecnou nepřímou daní ve všech členských státech je od roku 1987 daň 

z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je charakterizována jako neduplicitní, vícefázová, 

nepřímá obratová daň. „ESD charakterizuje ve svých judikátech daň z přidané hodnoty jako: 

 obecnou daň ze spotřeby aplikovanou na zboží a služby postupně až do fáze 

prodeje včetně; 

 daň přímo úměrnou ceně zboží a služeb, která je nezávislá na počtu 

uskutečněných transakcí proběhnutých během výroby a distribuce 

předcházející konečnému prodeji zboží nebo služby; 

 daň vybíranou poté, co byla odečtena daň ze zboží a služeb na vstupu příslušné 

výrobní nebo distribuční fáze.“
8
 

  V době podepisování Římských smluv
9
 systém daně z přidané hodnoty používala 

pouze Francie a ostatní státy měly zavedeny systém daně z obratu.  V roce 1967 ostatní státy 

EHS taktéž nahradily stávající daň z obratu daní z přidané hodnoty. Daň z obratu byla daní 

jednorázovou. Rozdíl mezi daní z obratu a daní z přidané hodnoty spočívá v možnosti 

odpočtu daně. „Jestliže se vybírají bez možnosti plátců odpočítat si z celkové daňové 

povinnosti daň, jedná se o daně z obratu, v případě možnosti odpočtu daně hovoříme o 

DPH.“
10

 Systém výběru daně z obratu byl kumulativní a kaskádový, což mělo za následek 

deformaci tržního prostředí, neboť výše daně rostla s délkou výrobního řetězce. V roce 1993 

byla daň z obratu zrušena a plně nahrazena daní z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je 

daň vybíraná ve všech stupních výroby.   

Hlavními výhodami daně z přidané hodnoty jsou především neutralita, která zabraňuje 

diskriminaci výrobků s vyšším stupněm zpracování, možnost zdanit služby a výhodnost pro 

mezinárodní obchod, která je dána odstraněním distorzí prostřednictvím umožnění vývozu 

zboží bez daně. Daňová neutralita se dělí na neutralitu vnější a vnitřní. Vnější neutralita je 

                                                             
7
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. Praha: Aspi Publishing, 2003. ISBN 80-86395-84-7, 

s. 218 
8
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 

2009. ISBN 978-80-7201-746-1, s. 115 
9 Smlouvy podepsané v Římě roku 1957, které zakládají EHS a EUROATOM 
10 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 

2009. ISBN 978-80-7201-746-1, s. 114 
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spojena s mezinárodními atributy daně z přidané hodnoty. Vnější neutralita zajišťuje stejnou 

daň uvalenou na dovoz, jako daň uvalenou na domácí zboží téhož druhu.  

Vnitřní neutralita souvisí s importem zboží, na které je uvalována stejná daň jako na 

domácí produkci. Vnitřní neutralita v sobě zahrnuje tři druhy, neutralitu právní, soutěžní a 

ekonomickou. Právní neutralita je zaručena, pokud existuje souvislost mezi daňovým 

zatížením a mírou spotřeby. Daň musí být vyjádřena procentem z prodejní ceny, protože jen 

takto lze dosáhnout rovného daňového zatížení.  

 Soutěžní neutrality je dosaženo, pokud daňové zatížení není závislé na stupni 

integrace. Vyjádřením daně z přidané hodnoty prostřednictvím procenta z ceny nedochází 

k deformaci tržního prostředí a hospodářské soutěže. Ekonomická neutralita souvisí 

s efektivní alokací výrobních zdrojů, Daňové sazby by měly alokaci zdrojů ovlivňovat co 

nejméně.   

Naproti výhodám této daně existují i argumenty proti dani z přidané hodnoty. Mezi 

nevýhody patří politická a finanční náročnost přechodu na tuto daň a administrativní 

nákladnost fungování této daně. Systém daně z přidané hodnoty umožňuje dva principy 

zdanění a to princip země určení a princip země původu. Princip země určení spočívá 

v osvobození exportu od daně a naopak daň je ukládána na import s cíle zabránit dvojímu 

zdanění. Na základě principu původu jsou produkty a služby zdaněny v zemi původu přičemž 

se předpokládají stejné sazby daně v každé zemi. Při výpočtu daně z přidané hodnoty se dnes 

používá především nepřímá rozdílová metoda. Na základě této metody je přidaná hodnota 

dána jako rozdíl mezi vstupy a výstupy. Výsledná daň je vypočtena tak, že od daně 

z celkových výstupů je odečtena celková daň ze vstupů.  

2.5 Právní úprava daní 

Oblast daní včetně jejich harmonizace vychází z práva Evropské unie. Toto právo 

bývá také označováno jako právo komunitární. „Komunitární právo představuje specifický typ 

mezinárodní legislativy, v jejíž prospěch členské státy omezily svá suverénní práva.“
11

 Právo 

evropských společenství se dělí na právo primární a právo sekundární. „Právo primární tvoří 

základ právního řádu ES, vymezuje strukturu a kompetence Evropských společenství a 

základní principy, na kterých je společenství postaveno.“
12

 Primární právo je tvořeno 

zakládajícími smlouvami, dále přístupovými smlouvami a ostatními smlouvami. Sekundární 

                                                             
11 Viz Široký (2009) 
12 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 

2009. ISBN 978-80-7201-746-1, s.45 
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právo je podřízeno právu primárnímu. Tvoří jej nařízení, směrnice, rozhodnutí rady, judikáty 

ESD, stanoviska a nejrůznější doporučení.  

Nejdůležitějšími orgány působícími v oblasti daní jsou Rada usměrňující stanovené 

politiky, včetně daňové a Komise, která má jako jediný orgán právo předkládat legislativní 

návrhy. Nejstaršími ustanoveními v oblasti daní jsou články 95 až 98 Smlouvy o založení 

Evropského hospodářského společenství. V roce 1987 byl do této smlouvy zapracován také 

článek 99, na jehož základě Rada přijala nařízení týkající se harmonizace nepřímých daní. 

Nepřímých daní se taktéž týkají další tři články a to článek 95, 96 a 97. Přímým daním je 

věnován pouze jeden článek. Jedná se o článek 98, který zakazuje zvýhodňování vývozu. 

Z tohoto rozdělení článků jasně vyplývají priority společenství, které přetrvávají i 

v současnosti. Po ratifikaci Amsterodamské smlouvy došlo k přečíslování původních článků 

Smlouvy o založení Evropského společenství a to na články 90 (původní čl. 95), 91 (původní 

čl. 96), 92 (původní čl. 98) a článek 93 (původní čl. 99). Tato smlouva rovněž zrušila článek 

97 věnovaný dani z obratu, jelikož všechny členské státy v této době již zavedly systém daně 

z přidané hodnoty, která nahradila původní daň z obratu.  Daním se v článcích 110 - 113 

věnuje také Smlouva o fungování Evropské unie, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009. 

Z pohledu daní jsou však nejdůležitějšími předpisy směrnice vydávané pro jednotlivé druhy. 

Důležitost těchto směrnic vyplývá z povinnosti vlád členských států zahrnout je poté, co byly 

schváleny do svých právních řádů. Podstatou směrnic jsou dokumenty zpracované generálním 

ředitelstvím v oblasti daní (DG TAXUD).  
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3 Harmonizace daní v EU  

3.1 Daňová harmonizace a daňová konkurence 

Pojem harmonizace daňových systémů zahrnuje všechny procesy a metody, které vedou 

ke sladění jednotlivých daňových systémů členských zemí unie.  Snahy o harmonizaci daní se 

uskutečňují již od samotného počátku evropské integrace v důsledku zabezpečení fungování 

jednotného trhu.  Daňová politika byla vždy symbolem národní suverenity státu a tento 

předpoklad zachovává v určitých rysech i Evropská unie. Spolupráce v oblasti daní byla 

zakotvena již v zakládajících smlouvách Evropského společenství a neustále se rozšiřuje. 

Samotná harmonizace sestává ze dvou základních stupňů. První z nich je daňová koordinace, 

druhým pak samotná daňová harmonizace.  Naproti daňové harmonizaci stojí daňová 

konkurence.  

Prvotním cílem Evropské komise byla v 60. letech 20. století celková harmonizace 

systémů.  V následujících letech se od tohoto cíle upustilo a novým cílem se stala dílčí 

harmonizace. Harmonizovány by měly být pouze oblasti, jež brání bezproblémovému 

fungování jednotného trhu.  Celkové harmonizace nemůže být dosaženo v důsledku existence 

daňové konkurence.  V současnosti existují jak názory podporující zachování daňové 

konkurence, tak názory přiklánějící se k daňové harmonizaci.  Daňovou konkurenci můžeme 

definovat jako soutěž mezi členskými zeměmi, která spočívá v existenci rozdílných daňových 

systému a především pak rozdílných sazeb daně. Stanovením rozdílných sazeb daně členské 

země sledují příliv kapitálu do svých ekonomik.  

Odmítavý postoj vůči daňové harmonizaci mají především státy, které mají stanoveny 

vyšší sazby daně z přidané hodnoty.  Daňová harmonizace by vedla ke snížení těchto vyšších 

sazeb a tak ke snížení příjmů do státních rozpočtů těchto zemí. Dalším argument proti celkové 

harmonizaci má souvislost se zavedením měnové unie. V důsledku zavedení a následné 

rozšiřování měnové unie došlo k omezení pravomocí centrálních bank a přesunu těchto 

pravomocí na Evropskou centrální banku. Členské země mohou tudíž k ovlivňování 

ekonomik využívat pouze fiskální nástroje, které představují vládní výdaje a především daně. 

Daňovou harmonizací by tedy došlo k omezení i těchto pravomocí a členské státy by tak 

nemohly korigovat výkyvy ve svých ekonomikách. Zastánci daňové konkurence se taktéž 

opírají o USA, kde existuje množství různých daňových systémů, aniž by docházelo 

k negativnímu ovlivnění tamního trhu. 

Dle Nerudové (2008) lze negativní stránky harmonizace shrnout do následujících bodů: 
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 „harmonizace vede k vyšším daňovým sazbám – bez konkurenčního tlaku vlády raději 

stanoví vyšší daňové sazby, tzn., že harmonizace nevytváří tlak na výdajové stránky 

rozpočtů; 

 harmonizace způsobuje pomalejší růst ekonomiky – vyšší daňové sazby snižují 

celkovou produktivitu; 

 harmonizace zasahuje do národní suverenity členských států; 

 harmonizace může výrazně ohrozit příjmové stránky rozpočtů zemí; 

 harmonizace představuje ztrátu fiskální autonomie členských zemí.“  

Vedle těchto negativních důsledků, které daňová harmonizace vyvolává, existují také 

určité výhody harmonizace, které eliminují škodlivé důsledky daňové konkurence. 

Nejzávažnějším důsledkem konkurence je zvyšování daňového zatížení práce vlivem 

globalizace a snižování daňového zatížení kapitálu, které musí být určitým způsobem 

vyrovnáváno.  Tento stav pak vede k přesunům kapitálu do zemí s nižším daňovým zatížením. 

V tomto případě hovoříme o tzv. škodlivé daňové soutěži, neboť princip platební schopnosti 

nevede ekonomické subjekty k tomu, aby platily daně, v zemi, ve které využívají veřejných 

služeb. V praxi to znamená, že subjekty platí daně v zemi s nižším zatížením, ale veřejné 

statky využívají v zemích s vyššími sazbami.  

Dalším negativním důsledkem daňové soutěže je neefektivní alokace zdrojů.  

Daňovou konkurencí se zabývá taktéž i OECD
13

. Tato organizace ve své studii v roce 1998 

vymezila znaky škodlivých daňových režimů, na základě kterých pak bylo identifikováno 35 

zemí označovaných jako daňové ráje. Základními atributy daňových rájů jsou především 

nízká nebo žádná sazba daně, nízká transparentnost daňového systému, neefektivní výměna 

informací, umělá definice základu daně atd. Součástí této zprávy byl také uveden návrh 

opatření proti škodlivé daňové konkurenci. Jedná se například o zavedení CFC a FIF pravidel, 

které se týkají zdanění zisků zahraničních společností.  Do této doby se podařilo počet 

daňových rájů výrazným způsobem eliminovat a v současnosti existují pouze tři země, které 

stále nespolupracují. Jsou to Lichtenštejnsko, Andorra a Monako.  Evropská komise vychází 

pro jejich úspěšnost a efektivnost právě z těchto opatření a návrhů.  

V současné době má daňová harmonizace a koordinace za úkol umožnit mezi 

členskými státy především volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb, přičemž jsou 

sledovány následující cíle: 

                                                             
13

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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 stabilita daňových systémů členských zemí; 

 zajištění bezporuchového fungování vnitřního trhu; 

 růst zaměstnanosti. 

V souvislosti s těmito cíly byla vytvořena Hig Level Group on Taxation (Tax Policy Group), 

jejímž úkolem je řešit problémy vznikající v důsledku škodlivé daňové soutěže. V roce 1997 

byl přijat tzv. daňový balíček, který obsahuje opatření proti škodlivé daňové konkurenci a 

opatření podporující daňovou harmonizaci a koordinaci. Daňový balíček se skládá ze tří 

hlavních částí a to ze smluvených pravidel pro zdanění korporací, opatření vedoucích 

k dosažení vyššího stupně aproximace systémů zdanění příjmů a z dohody o odstranění 

srážkové daně z licenčních poplatků a úrokových plateb. Pravidla stanovená tímto balíčkem 

by měla být respektována všemi členy Evropské unie.  

3.2 Metody daňové harmonizace 

3.2.1 Daňová harmonizace  

„Daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na základě 

společných pravidel.“
14

 Hlavním cílem daňové harmonizace je stejně jako v případě daňové 

politiky Evropské unie zajištění hladkého fungování jednotného vnitřního trhu. Harmonizační 

proces lze rozlišit na 3 základní fáze a to: 

 výběr daně, která má být harmonizována; 

 harmonizace daňového základu; 

 harmonizace daňové sazby. 

V praxi existuje několik rozdílných situací, ve kterých se aplikuje harmonizace daní. Členské 

země mohou mít zcela rozdílné daně, některé daně mohou být společné a v členských zemích 

jsou aplikovány stejné daně. „V obecné rovině pro prosazení harmonizačních cílů je v rámci 

EU používáno několik metod odstupňovaných účinností prosazovaných cílů, a to: 

 Transpozice – kdy do národní právní normy je formálně přenesen obsah záměru EU, 

avšak bez praktické aplikace, tzn. bez praktického účinku. 

 Implementace – kdy do národního předpisu je nejen formálně vložen záměr EU dle 

příslušné směrnice EU, ale je i vnitrostátně aplikován, tj. prakticky užíván a vymáhán.  

                                                             
14 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. aktualizované 

vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-386-7, s. 15 
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 Komunitarizace vnitrostátního práva náhradou vnitrostátního právního předpisu 

předpisem z právního systému Evropského společenství.“
15

 

3.2.1.1 Členění daňové harmonizace 

Daňovou harmonizaci v prostředí rozdílných daní můžeme rozdělit na neexistující 

harmonizaci a harmonizaci mírnou.  Neexistující harmonizace představuje neexistenci smluv 

a zamezení dvojího zdanění a de facto lze říci, že neexistuje žádná úroveň spolupráce. 

V případě mírné harmonizace členské země navzájem v určitých oblastech spolupracují. 

V případě, že země unie mají zavedeny některé společné daně a některé daně jsou vedeny, 

jako národní hovoříme o harmonizaci dílčí. Pokud země aplikují všechny daně stejné, 

můžeme harmonizaci rozdělit dle následujícího schématu.  

Obrázek 3.1 Schéma daňové harmonizace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nerudová, vlastní zpracování 

 

Daňovou harmonizaci lze kromě samotného procesu chápat také jako nástroj daňové 

politiky. V tomto smyslu se harmonizace dělí na negativní a pozitivní.  

Pozitivní harmonizace představuje již zmíněný proces či postupy, prostřednictvím 

kterých má být dosaženo již zmíněného sjednocení daňových systémů členských zemí.  

Proces sladění se uskutečňuje skrze nařízení, směrnice a dalších opatření vydaných 

Evropskou komisí, která byla jednomyslně schválena.  Členské státy jsou povinny tyto 

                                                             
15 MATOUŠEK, Pavel. Harmonizace daňových systémů zemí EU a národní zájmy členských 

zemí EU [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf 
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nástroje zahrnout do svých právních řádů, čímž jsou stanovena stejná pravidla pro všechny 

státy.  

Negativní harmonizace vychází z činnosti Evropského soudního dvora, který ve svých 

judikátech stanovuje určitá nařízení. Judikatura ESD nevytváří rovná pravidla pro všechny 

členské země, týká se pouze účastníků daného případu, který ukládá povinnost odstranit či 

pozměnit určitá nařízení či ustanovení.  

Daňová harmonizace se dále člení na harmonizaci přímou a nepřímou. Harmonizace 

přímá je chápána jako harmonizační proces vedoucí ke sladění daňových ustanovení formou 

směrnic týkajících se daní.  Sjednocení daňových pravidel pomocí jiných prostředků než 

směrnic je označováno jako harmonizace nepřímá. V současné době se nepřímá harmonizace 

používá například v souvislosti s harmonizací základu daně u zdanění společností, kdy 

podnikatelské subjekty mají povinnost účtovat podle IFRS.  

Dalším rozdělením v této oblasti je členění na harmonizaci vertikální a horizontální a 

především členění na harmonizaci celkovou a dílčí, tedy harmonizaci pouze určitých 

ustanovení. V rámci Evropské unie probíhá dílčí, horizontální harmonizace. V prostředí 

Evropské unie lze harmonizaci vykládat jako proces zaměřující se k odstranění překážek, 

které brání hladkému fungování jednotného vnitřního trhu s cílem dosáhnout co nejvyššího 

stupně jednotnosti daňových soustav členských států.  

3.2.2 Daňová koordinace 

Daňová koordinace představuje první stupeň daňové harmonizace. Jedná se zejména o 

vytváření bilaterálních či multilaterálních smluv s cílem omezit arbitrážní obchody. Úkolem 

daňové koordinace je vydávat různá doporučení k novelizaci daňových zákonů a zajistit 

vzájemnou výměnu informací daňových rezidentů. Daňová koordinace představuje jakékoliv 

přizpůsobení daňového systému jedné země daňovému systému druhé země. Daňová 

koordinace se člení na dva druhy: 

 smluvní, 

 spontánní. 

Smluvní koordinace přestavuje závazek smluvních států chovat stanoveným způsobem. 

Státy se zavazují k tomuto chování na základě uzavření smlouvy.  Konkrétním případem 

v rámci Evropské unie je uzavírání bilaterálních smluv, zejména smluv o zamezení dvojího 

zdanění.  Spontánní daňová koordinace znamená jednostranný úkon určitého členského státu. 
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Spontánní daňová koordinace vyplývá zejména z daňové soutěže. Příkladem tohoto druhu 

daňové koordinace může být například snižování nominální sazby daně z příjmů společností.  

3.3 Harmonizace přímých daní  

Harmonizace přímých daní se zpočátku jevila jako mnohem jednoduší proces než 

harmonizace nepřímých daní.  Většina členských států měla velmi podobné daňové systémy, 

víceméně všechny státy uplatňovaly daň z osobních příjmů a daň z příjmu korporací.  Posléze 

na základě zkoumání bylo zjištěno, že ačkoliv jsou systémy přímých daní velice podobné, 

existují v nich velké rozdíly. Na základě tohoto zjištění se harmonizace soustředila pouze na 

takové daně, které ovlivňují fungování jednotného trhu. Jedná se především o daň z příjmů 

korporací. Rozdílnost sazeb této daně by vedla k deformaci tržního prostředí přesouváním 

kapitálu do zemí s nižšími sazbami daně. Zpočátku byla zvolena stejná strategie, jako u 

nepřímých daní tzn. nejprve strukturální harmonizace a poté harmonizace sazeb. Většina snah 

však většinou selhala, jelikož státy považovali opatření Evropské komise jako zásahy do své 

národní suverenity a většina směrnic tedy nebyla přijata. Vlivem růstu globalizace a vzniku 

mnoha nadnárodních společností byl v roce 1990 ustanoven Rudingův výbor, který řešil 

především tyto problémy: 

 zda rozdílnost v systémech zdaňování korporací má za následek překážky ve 

fungování vnitřního trhu; 

 zda mohou být tyto překážky odstraněny samovolně vlivem působení tržních 

mechanismů; 

 jaká opatření bude třeba k odstranění těchto překážek přijmout. 

Na základě zkoumání došel Rudingův výbor ke zjištění, že rozdíly v systémech 

korporativního zdaňování vede vzniku bariér ve fungování vnitřního trhu a tak k narušení 

hospodářské soutěže. Evropská komise na základě tohoto zjištění stanovila následující cíle: 

 zrušit ty daňové předpisy, které způsobují bariéry; 

 zavést jednotná pravidla pro určení základu daně a zároveň stanovit minimální sazby 

daně; 

 zajistit průhlednost daňových systémů. 
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Nejdříve byla stanovena minimální a maximální sazba daně ve výši 30 % a 40 %. 

Následně byla zavedena jednotná pravidla výpočtu základu daně a bylo vydáno doporučení 

sjednocení termínu splatnosti daně. Většina těchto snah však byla opět členskými státy 

zamítnuta. V následujících letech byla vypracována studie o zdaňování korporací, která se 

opět zabývala rozdílností jednotlivých systémů a následných důsledků těchto rozdílů. Komise 

dospěla k závěru, že není respektována daňová neutralita a alokace investic je ovlivněna 

sazbami daně. Další snahou Evropské unie v oblasti harmonizace bylo navržení čtyř způsobů 

zdanění společností.  

Jedná se o tyto druhy korporativního zdanění, přičemž se musí jednat o nadnárodní 

společnosti: 

 zdanění v domácí zemi – tento systém zdanění se týká zdanění malých a středních 

firem, které podnikají ve více zemích. Tento systém se soustřeďuje na odstraňování 

překážek, například vysoké náklady. Na základě tohoto principu se základ daně 

stanoví podle pravidel platných v zemi, kde má společnost sídlo. Nevýhodou systému 

ovšem je rozvíjení daňové konkurence.  

 společný konsolidovaný základ daně – jednotný daňový základ pro všechny 

společnosti, které si tento způsob zvolí 

 evropská korporativní daň – jednotná daň pro velké evropské společnosti; 

 povinný harmonizovaný základ daně – jednotný základ daně pro všechny společnosti 

(domácí i nadnárodní). Zavedením tohoto systému by došlo k omezení daňové 

konkurence a zavedení jednotného systému zdanění, jednalo by se tak o celkovou 

harmonizaci. K aplikaci tohoto systému však v rámci zachování národní suverenity 

členských států nedošlo.  

V současné době se snaha Evropské komise v oblasti harmonizace přímých daní přesunula 

pouze k harmonizaci základu daně. Hlavním cílem Evropské komise tedy bylo stanovení 

jednotného konsolidovaného základu daně tedy CCCTB, který korporacím přináší určité 

výhody.  Tento systém zaručuje spravedlivou daňovou soutěž, odstraňuje bariéry ve 

fungování jednotného trhu a snižuje náklady zdanění. CCCTB ovšem přináší i určité 

nevýhody. Jedná se především o znevýhodnění malých společností, které jsou nuceny 

využívat domácí daňové pravidla. CCCTB a dva různé systémy zdanění tak dávají prostor 

k daňovým podvodům a únikům. Společný konsolidovaný korporátní základ daně se týká 

společností, které podnikají ve více zemích. Základ daně je vypočten pomocí jednotných 

pravidel a následně je rozdělen v určitém poměru do zemí podnikají. Každá takto vypočtená 
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část základu daně je zdaněná sazbou daně platnou v daném státě. Hlavním přínosem je 

zjednodušení výpočtu základu daně pomocí jednotných pravidel namísto 27 různých způsobů 

výpočtu a nižší administrativní náročnost. Tento systém umožňuje podat pouze jedno daňové 

přiznání prostřednictvím jednoho správce daně.  Evropská komise v roce 2004 ustanovila 

pracovní skupinu, která měla za úkol definovat společný konsolidovaný základ daně, 

odpisování majetku, oceňování atd. Důležitým atributem CCCTB je také princip 

dobrovolnosti, kdy se společnosti do určité míry mohou samy rozhodnout, zda budou CCCTB 

uplatňovat či nikoliv.  

Základ daně je definován jako (PD – PV) – DV, kde PD představují příjmy podléhající 

dani, PV jako příjmy nepodléhající dani a DV jako daňově uznatelné výdaje. Mezi 

nezdanitelné příjmy patří například dotace a určité typy dividend. Za výdaje jsou považovány 

výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů.  Mezi daňově neuznatelné výdaje patří 

například dary, pokuty a penále, 50 % výdajů na reprezentaci atd. Ačkoliv je tento systém 

poměrně široce rozpracován a jsou stanoveny přesné definice a pravidla Evropská komise 

předložila zatím pouze návrh směrnice o CCCTB.  

3.3.1 Legislativa Evropské unie týkající se přímých daní  

Vzhledem k faktu, že v popředí zájmů EU stojí nepřímé daně, existuje pouze několik 

směrnic vztahujících se na oblast přímého zdanění. Nejstarší direktivou v této oblasti je 

směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v o 

oblasti přímých daní ze dne 19. 12. 1977. Stěžejním záměrem této směrnice je odhalování a 

trestání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Tato směrnice taktéž zavedla 

povinnou výměnu informací v oblasti přímých daní. Toto nařízení zavedlo tři typy výměny a 

to výměnu na dožádání, automatickou výměnu na dožádání a spontánní výměnu.
16

 Tato 

směrnice byla několikrát novelizována, na základě směrnice 2004/56/ES byl do původního 

textu vložen článek týkající se souběžných kontrol a dále směrnice 2004/106/ES ze dne 16. 

listopadu 2004 vytyčuje oblasti, ve kterých jsou si orgány členských zemí povinny poskytovat 

informace z oblasti daní důchodových a majetkových. Směrnice 2004/106/ES rovněž 

pozměnila název původní direktivy na „o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány 

členských států v oblasti přímých daní a dani z pojistného.“ 

Vedle této původní směrnice Evropská unie vydala i několik dalších, týkajících se 

přímého zdanění. Jedná se především o čtyři podstatné direktivy, které se vztahují k této sféře. 

                                                             
16

 Více Široký, J. Daně v Evropské unii (2009), s. 66 - 67 
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1. Směrnice 90/434/EHS (The Merge Directive), která je známá pod označením 

Směrnice o fúzích. Hlavním cílem této směrnice bylo zavedení jednotného 

systému zdanění při fúzích a také zabránit zdanění výnosů, které společnostem 

z těchto operací plynou. Tyto výhody ovšem nemohou využít společnosti, které by 

se prostřednictvím fúze, rozdělení či převodu majetku nebo akcií chtěli úmyslně 

vyhnout daňové povinnosti. V důsledku zavedení nových právních forem 

podnikání byla tato směrnice pozměněna směrnicí č. 2005/19/ES, která rozšířila 

původní působnost i na nové formy podnikání – evropskou společnost a evropskou 

družstevní společnost. Tato směrnice odstranila všechny daňové překážky, které 

vyvstávaly při přeměně pobočky na dceřinou společnost a zavedla nový typ 

operace tzv. „split-off“ neboli částečné rozdělení, které znamená převedení 

poboček do působící nebo nové sesterské společnosti.  

2. Směrnice 90/435/EHS (The Parent-Subsidiary Directive), Směrnice o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Cílem této směrnice je 

zabránit dvojímu zdanění zisku společnosti sídlící v jednom členském státě, jejíž 

dceřiná společnost se nachází na území jiného státu unie. „Tato směrnice zaručuje, 

že členský stát mateřské společnosti buď nezdaní zisky dceřiné společnosti sídlící 

v jiném členském státě, nebo pokud tyto zisky zdaní, umožní mateřské společnosti 

snížit daňový základ o daň, kterou dceřiná společnost zaplatila v jiném členském 

státě.“
17

 Tato směrnice byla novelizována směrnicí č.2003/123/ES, která rozšířila 

působnost původní směrnice o rozdělování zisků plynoucích ze stálých 

provozoven. Podstatnou změnou, kterou tato směrnice zavedla, bylo nové 

vymezení mateřské společnosti k jiné společnosti na 10 % podílu na základním 

kapitálu s účinností od 1. 1. 2009.  

3. Směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Tato 

směrnice umožňuje zdanění úrokových příjmů s cílem zamezit snížení daně 

fyzickým osobám, kterým tyto příjmy plynou z jiných členských zemí. Na základě 

této směrnice jsou státy povinny podat informace jinému členskému státu o 

úrocích, které byly vyplaceny fyzickým osobám, rezidentům jiných členských 

států. Směrnice o zdanění příjmů z úspor zahrnuje pod pojem úrok nejen úroky 

                                                             
17 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2009. 

ISBN 978-80-7201-746-1, s. 94 
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z vkladů a cenných papírů a všech druhů závazku, ale také úrokový příjem získaný 

prostřednictvím kolektivního investování.  

4. Směrnice 2003/49/ES o zdaňování úroků a licenčních poplatků zavedla jednotný 

systém zdanění těchto příjmů mezi propojenými společnostmi. „Směrnice 

odstraňuje srážkovou daň a daň z úroků a licenčních poplatků mezi propojenými 

osobami, pokud jsou tyto vypláceny přes hranice jednotlivých států.“
18

 

3.4 Zamezení dvojího zdanění  

Dvojí zdanění je situace, ve které je příjem subjektu nebo společnosti daněn dvakrát 

avšak může být zdaněn i vícekrát. K tomuto dvojímu zdanění může dojít jak v tuzemsku, tak i 

v zahraničí. Typickým příkladem tuzemského dvojího zdanění je například zdanění dividend 

z již zdaněného zisku společnosti. Tato situace je označena jako ekonomické dvojí zdanění. 

K zahraničnímu dvojímu může dojít v situaci, kdy daňovému subjekty plynou příjmy ze 

zahraničí, jeho příjem se daní podle platných zahraničních pravidel tak i podle platných 

domácích pravidel a jedná se o právní dvojí zdanění. Aby bylo těmto případům předcházeno, 

jsou v rámci členských států zemí unie uzavírány smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

ustanovení o zamezení dvojího zdanění je obsaženo také v Zákoně o dani z příjmu fyzických 

osob. Uzavírání smluv představuje dvoustranné opatření v rámci zamezení dvojího zdanění. 

Kromě těchto opatření existují také jednostranná opatření představující opatření ve 

vnitrostátních předpisech, která regulují daňová zvýhodnění, která plynou ze států, s nimiž 

není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. Dvojí zdanění má přímou souvislost 

s daňovým rezidentstvím. V současné době neexistuje jednotná forma, která by měla být 

dodržována při uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění.  

Smlouva o zamezení dvojího zdanění nezavádí nové druhy daně, ale doplňuje nebo 

pozměňuje původní ustanovení daňových systémů. „Cílem těchto smluv je především 

zamezení dvojího zdanění, zamezení dvojího nezdanění, zamezení či snížení možnosti 

daňových úniků, umožnění přímé spolupráce daňových správ, zajistit daňovou nediskriminaci, 

                                                             
18

 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace přímého zdanění v Evropské unii. In: [online]. [cit. 2012-03-

03]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1493v1469-harmonizace-
primeho-zdaneni-v-evropske   

 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1493v1469-harmonizace-primeho-zdaneni-v-evropske
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1493v1469-harmonizace-primeho-zdaneni-v-evropske
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přispívat k podpoře hospodářských, kulturních a jiných vztahů a zajistit objektivní rozdělení 

výnosu mezi dva smluvní státy.“
19

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění je možno dělit dle jejich působnosti na: 

 omezené – týkají se pouze určitého druhu příjmů; 

 komplexní – týkají se všech druhů příjmů. 

Dalším hlediskem dělení těchto smluv je hledisko smluvních stran. Z tohoto pohledu můžeme 

smlouvy rozdělit na: 

 bilaterální – smlouva je uzavřena dvěma státy; 

 multilaterální – smlouva je uzavřena více státy. 

3.4.1 Bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Při uzavírání bilaterálních dohod je možno využít dva modely smluv o zamezení 

dvojího zdanění.  Prvním z nich je model OECD
20

 a druhým pak model OSN
21

.  Tyto dva 

modely se liší především atributy, kterými se vymezuje stát, který má právo zdanit příjem, 

dále definicí stálé provozovny, zdanění úroků, dividend a licenčních poplatků atd. Stálá 

provozovna je v modelu OSN definována blíže a doba, na jejímž základě stálá provozovna 

vzniká, je 6 měsíců, v případě modelu OECD je to 12 měsíců. V oblasti dividend a úroků a 

licenčních poplatků nejsou v modelu OSN na rozdíl od modelu OECD definovány žádné 

sazby srážkové daně. Třetím modelem je model USA, který se od předchozích dvou liší 

koncepcí rezidentství, které je vázáno pouze na státní občanství poplatníka daně. Také 

Evropská unie projevila snahy ve vytvoření jednotného modelu tohoto druhu smluv. Cílem 

EU je vytvoření modelu evropské konvence zamezení dvojího zdanění a proto v roce 2002 

navrhla model evropské smlouvy, který vycházel z modelu OECD. Tato smlouva měla 

nahradit všechny do té doby uzavřené smlouvy. Charakteristickými rysy tohoto modelu byly 

například existence rozhodčí doložky, všechny smlouvy by namísto samotných států 

vyjednávala EU a tento druh smlouvy dovoloval aplikaci pouze metody vynětí.  

                                                             
19 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. aktualizované 

vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-386-7, s.  131 - 132 
20  Viz příloha č. 2 
21

 Viz příloha č. 3 
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3.4.1.1 Zamezení dvojího zdanění podle modelu OECD 

Model OECD využívají především ekonomicky vyspělé země. Příjem zdaňuje ten stát, 

v němž je poplatník daně rezidentem. Ještě dříve než vznikl jednotný model OECD, byly 

mezi státy uzavírány smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které vznikly na základě 

prvotního modelu z roku 1928 vytvořeného OSN. První snahou o vytvoření jednotného 

modelu bylo v roce 1955 přijetí doporučení týkající se problematiky dvojího zdanění. O rok 

později tedy v roce 1956 byl sestaven Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a 

majetku. Tento jednotný model byl v následujících letech mnohokrát pozměňován v důsledku 

rozšíření Evropského společenství a rozvíjení nových forem obchodování. Modely smluv 

vytvořené v 90. letech zohledňovaly i státy, které nebyly členy OECD. Smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění se vztahují vždy k rezidentům smluvních států. „Při zdanění příjmu a 

majetku na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle tohoto modelu mohou nastat 

následující situace: 

 zdanění příjmu a majetku ve státě, v němž se nachází zdroj, je omezeno; 

 příjem a majetek nemusí být ve státě, v němž se nachází zdroj, zdaněn vůbec“
22

. 

Omezenému zdanění podléhají například dividendy nebo úroky, naopak neomezenému 

zdanění podléhají příjmy z nemovitostí, zisky stálých provozoven atd. Licenční poplatky, 

penze, zisky z provozu lodí a letadel v mezinárodní přepravě, stipendia nemusí být zdaněny 

vůbec.  K zamezení dvojího zdanění mohou státy využít dvě metody a to metodu zápočtu a 

metodu vynětí.  

3.4.1.1.1 Metoda zápočtu 

Příjmy poplatníka jsou zdaněny jak ve státě zdroje, tak i ve státě, v němž je poplatník 

rezidentem. Metoda zápočtu zahrnuje metodu plného zápočtu a metodu zápočtu prostého. U 

zápočtu plného se celá zaplacená daň ve státě zdroje odečte od celkové daňové povinnosti ve 

státě, v němž je rezidentem. Tato metoda se však v praxi příliš nepoužívá, rozšířená je spíše 

metoda prostého zápočtu, která je ovšem na výpočet složitější. U prostého zápočtu odečítáme 

od celkové daňové povinnosti pouze poměrnou část zahraniční daně, která odpovídá příjmům 

plynoucím ze zahraničí.  

                                                             
22

 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. aktualizované 

vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-386-7, s. 137 
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3.4.1.1.2 Metoda vynětí  

Při použití metody vynětí lze aplikovat dva druhy této metody. Jedná se o metodu 

úplného vynětí a vynětí s výhradou progrese.  V případě metody úplného vynětí jsou příjmy 

plynoucí ze zahraničí zdaněny pouze ve státě zdroje, ve státě daňové rezidence se do 

daňového základu tyto příjmy nezahrnují. Metoda úplného vynětí se používá pouze u 

některých příjmů plynoucích z Brazílie. Metoda vynětí s výhradou regrese se používá u států, 

ve kterých je aplikována progresivní sazba daně, tzn., že s rostoucím důchodem roste i sazba 

daně. Tuto metodu lze rozdělit na další dvě varianty: 

 top slice (horní dílec); 

 averaging (zprůměrování). 

V případě metody horního dílce jsou příjmy ze zahraničí pojaty jako primární část základu 

daně, které jsou navýšeny sekundárními příjmy. Z takto stanovených příjmů se stanovuje 

sazba daně. Při použití metody zprůměrování se stanovuje průměrné daňové zatížení, které 

připadá na celkový úhrn dosažených příjmů.  

3.4.1.2 Zamezení dvojího zdanění dle modelu OSN 

Prvotní snahy v oblasti mezinárodního dvojího zdanění se datují již k roku 1921. 

V tomto roce byla vytvořena pracovní skupina, jejímž úkolem bylo vytvoření studie o 

atributech dvojího zdanění. Výsledkem této studie bylo vytvoření návrhu „Bilaterální 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění ve speciálních případech přímého zdanění v oblasti 

příjmů a majetku“, „Bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění ve speciálních případech 

daně dědické“, „Bilaterální smlouva o administrativní pomoci v oblasti zdaňování“ a 

„Bilaterální smlouvy o pomoci v oblasti výběru daní“.  Tyto návrhy smluv měly být 

projednávány na shromáždění, které se konalo v roce 1928, které vyústilo založením fiskální 

komise, která se zabývala problematikou dvojího zdanění. V dalších letech byly vytvořeny 

další návrhy smluv, z nichž nejvýznamnějšími byly tzv. mexický a londýnský model. Stejně 

jako v případě modelu OECD, byl i tento druh smluv několikrát revidován. Model OSN se 

zaměřuje především na rozvojové země. V roce 1980 byla přijata smlouva „Model smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi“, jejímž cílem bylo 

podpořit příliv finančních prostředků do rozvojových zemí.  Tento druh smlouvy klade důraz 

na zdaňování ve státě zdroje, přičemž by měly být respektovány určitá pravidla, jako 
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například při zdaňování příjmů z majetku bude zdaněn pouze čistý zisk, výše zdanění by 

neměla odrazovat zahraniční investice.  

3.4.2 Multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Tento druh smluv představuje mnohostranná opatření v rámci zamezení dvojího 

zdanění. První multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly uzavřeny již ve 30. a 

později v 50. letech 20. století. Konkrétně se jednalo o Smlouvu Ligy národů o zdaňování 

motorových vozidel z roku 1931, kterou podepsalo 44 států. V roce 1957 byla mezi Čadem, 

Gabonem, Středním Kongem a Francouzsko rovníkovou Afrikou uzavřena smlouva o 

zamezení dvojího zdanění příjmů. Mezi první mnohostranné smlouvy uzavřené v Evropě patří 

Smlouva o administrativní spolupráci, která byla uzavřena mezi zeměmi Beneluxu. Česká 

republika má v rámci multilaterálních smluv uzavřeny dvě smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. Jedná se o smlouvy o zamezení dvojí zdanění právnických osob a o zamezení 

dvojího zdanění fyzických osob. Tyto dvě smlouvy byly sepsány se státy RVHP a týkají se 

příjmů fyzických a právnických osob, které mají trvalé bydliště nebo sídlo v některém ze 

smluvních států. Příjmy právnických osob mohou být na základě této smlouvy zdaněny pouze 

ve státě, v němž má společnost sídlo, zdanění příjmů fyzických osob je rozděleno mezi 

smluvní a domácí stát. V současné době jsou nejvýznamnějšími multilaterálními smlouvami 

uzavřenými na území Evropské unie tzv. Nordic Treaty a tzv. smlouvy 3+1.  Smlouva Nordic 

Treaty neboli také severská smlouva byla podepsána v roce 1996 mezi 5 severskými zeměmi 

(Dánském, Švédskem, Norskem, Finskem a Islandem). Koncept smlouvy 3+1 představuje 

uzavření smlouvy mezi pobaltskými zeměmi a smluvním státem. Tento typ smlouvy vychází 

z formátu 5+3, kdy tři pobaltské země měly uzavřít smlouvu s pěti severskými zeměmi. Místo 

této smlouvy bylo však uzavřeno 15 bilaterálních smluv. I přesto, že tato smlouva nebyla 

uzavřena, osvědčil se tento způsob jako efektivní a pobaltské země začaly využívat již 

zmíněný koncept 3+1.  Z multilaterálních smluv platných v současnosti mimo Evropu je 

smlouva CARICOM, uzavřená mezi karibskými státy, např. Belize, Grenada, Jamajka a 

Trinidad a Tobago. V roce 2002 Evropská komise navrhla model smlouvy v oblasti 

multilaterálního zdanění, který však nebyl přijat. Vzhledem k faktu, že tento druh smluv 

zahrnuje větší počet zúčastněných stran, vyžaduje také častější revize. Zavedení jednotného 

modelu by proto nebylo efektivní. Místo jednotného modelu smlouvy by mělo být vydáno 

pouze doporučení Evropské komise v oblasti multilaterálního zdanění.  
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3.4.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v ČR 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly uzavírány již v době Rakouska – Uherska. 

Cílem těchto smluv však nebylo zamezení dvojího zdanění v mezinárodním měřítku, nýbrž 

zamezit domácímu zdanění. K rozvoji uzavírání těchto smluv došlo v 

tehdejší Československé republice po první světové válce. Československo uzavíralo tyto 

smlouvy především se svými sousedícími státy, tj. Německem, Rakouskem a Maďarskem. 

Vůbec první smlouva o zamezení dvojího zdanění byla uzavřena v roce 1922 a to 

s Rakouskem. V následujících letech byly postupně uzavřeny smlouvy s Německem a 

Maďarskem a Polskem. Všechny tyto uzavřené smlouvy byly komplexního charakteru, 

vztahovaly se ke všem oblastem přímého zdanění. Kromě těchto komplexních smluv byly 

uzavírány taktéž omezené smlouvy, týkající se různých druhů daní. Během druhé světové 

války a v poválečném období uzavírání smluv stagnovalo. První smlouvy po druhé světové 

válce byly uzavřeny až v 60. letech a to se Švýcarskem, Irákem a Egyptem. Předmětem těchto 

smluv bylo zamezení dvojího zdanění příjmů z letecké přepravy, tudíž se jednalo o omezené 

smlouvy. V následujících letech byly uzavírány již komplexní smlouvy a to se zeměmi 

RVHP. První smlouvou uzavřenou po roce 1989 byla komplexní smlouva uzavřená v roce 

1990 s Brazílií. Většina smluv však byla uzavřena po roce 1992 a do dnešního dne Česká 

republika uzavřela 78 smluv s nejrůznějšími státy světa. 
23

 

3.5 Harmonizace nepřímých daní  

Na rozdíl od oblasti přímých daní Komise vytvořila řadu směrnic týkajících se 

nepřímých daní, převážně pak daně z přidané hodnoty. Původní direktivy vznikly již v 60. 

letech 20. stol. z důvodu zrušení daně z obratu a následném zavedení daně z přidané hodnoty. 

Nutno podotknout, že následující výčet obsahuje pouze nejdůležitější direktivy. Harmonizace 

nepřímých daní měla probíhat ve třech fázích, z nichž v první fázi měl být nahrazen 

kumulativní systém systémem nekumulativním. Další fáze pak představovala opět nahrazení 

nekumulativního systému daní z přidané hodnoty. V průběhu třetí fáze měly být odstraněny 

daňové hranice. Celý proces harmonizace vycházel především z potřeby vzniku jednotného 

vnitřního trhu. 

                                                             
23

 Více viz Ministerstvo financí České republiky. [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html 
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3.5.1 Harmonizace daně z přidané hodnoty 

První směrnice 67/227/EHS uvedla hlavní důvody potřeby přechodu na systém daně 

z přidané hodnoty a zároveň tuto daň definovala jako obratovou, všeobecnou daň ze spotřeby 

stanovenou procentem z prodejní ceny. Součástí této směrnice bylo také datum zavedení daně 

z přidané hodnoty ve všech členských státech a to k 1. 1. 1970. Sazby daně si však členské 

státy určovaly samy.  

„Druhá směrnice 67/228/EHS definovala předmět daně z přidané hodnoty a vymezila 

základní pojmy: místo zdanitelného plnění, území státu, dodání zboží, poskytnutí služby, 

osobu podléhající dani.“
24

 Tato směrnice také umožnila stanovení různých sazeb daně a 

zavedla speciální systémy zdanění pro malé firmy a pro osoby působící v zemědělství.  

Třetí směrnice 69/463/EHS, čtvrtá směrnice 71/401/EHS a pátá směrnice 72/250/EHS 

pouze prodloužily termíny zavedení DPH států Belgie a Itálie.  

Nejdůležitější směrnicí v oblasti daně z přidané hodnoty byla Šestá směrnice 

77/388/EHS, která přinesla průlom v harmonizaci systémů daně z přidané hodnoty. Do této 

doby sice členské státy měly zaveden systém DPH, avšak v jednotlivých zemích byly tyto 

systémy velmi rozdílné, zejména pak v oblasti zdaňování služeb. Tato směrnice tyto rozdíly 

odstranila a zavedla konkrétní pravidla daně z přidané hodnoty. Cílem tohoto sjednocení 

zákonů bylo zajištění financování Společenství tzv. třetím vlastním zdrojem vyplývajícím 

z výnosů této daně.  Tento systém byl však realizován až v roce 1979. Šestá směrnice byla za 

dobu své platnosti mnohokrát novelizována a k 31. 12. 2006 byla zrušena a nahrazena 

směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Tato směrnice se zabývá 

především předmětem daně, teritoriální působností, zdanitelnými transakcemi, základem 

daně, osobami povinnými k dani, odpočtem a osvobozením daně a ustanovila Výbor pro daň 

z přidané hodnoty. V přílohách tato směrnice obsahuje seznam položek, na které může být 

uplatněna snížená sazba daně. I v této direktivě došlo v minulých letech k mnoha 

novelizacím.  

Dalšími významnými směrnicemi v oblasti daně z přidané hodnoty jsou směrnice 

91/860/EHS s účinností od roku 1991, která zrušila daňové hranice mezi členskými státy, 

systém exportu a importu byl uplatňován pouze při obchodování se třetími zeměmi a 

92/77/EHS s účinností od roku 1993, která se zabývala sazbami této daně. Na základě této 

směrnice vznikl model základní a snížené daně, výši 15 % a 5 %. Tato směrnice zavedla také 

                                                             
24

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2009. 

ISBN 978-80-7201-746-1, s. 120 



33 
 

minimální sazby daňových pásem. Pro nepřehlednost základní směrnice, která byla několikrát 

novelizována, Evropská komise rozhodla, že bude tato směrnice nahrazena novou směrnicí 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení 1798/2003 zavedlo 

možnost souběžných kontrol a stanovilo pravidla pro vzájemnou výměnu informací s cílem 

správného vyměření daně. Další důležitou direktivou v oblasti daně z přidané hodnoty je 

směrnice 2009/47/. Během února roku 2008 byly přijaty dvě významné směrnice týkající se 

místa poskytování služeb a pravidel vrácení DPH.  Na základě této směrnice bylo zavedeno 

zdanění v místě, kde se nachází zákazník, s výjimkou služeb poskytovaných konečnému 

spotřebiteli. V případě vrácení DPH byl zaveden elektronický systém, který měl zjednodušit a 

výrazně urychlit proces vrácení daně. Dne 5. Května 2009 byla přijata směrnice týkající se 

snížené sazby DPH. Směrnice vymezila služby, při jejichž poskytování lze použít sníženou 

sazbu této daně. Zároveň stanovila výjimky pro Portugalsko a Kypr, kterým je dovoleno 

užívat sníženou sazbu daně v souvislosti s vybíráním mýtného a s dodávkami ropného plynu. 

„V roce 2010 byla přijata směrnice Rady 2010/88/EU, která prodloužila trvání minimální 

sazby daně 15 % do roku 2015.“
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 European Commission. [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_
en.htm 
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Obrázek 3.2 Schéma legislativy EU k DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Široký, vlastní zpracování 

 

3.5.2 Harmonizace akcízů 

Směrnice zahrnující oblast akcízů můžeme rozdělit do 3 skupin a to na směrnici 

horizontální, směrnice strukturální a směrnice o sazbách. Prvotním cílem harmonizace 

v oblasti akcízů byla harmonizace jak struktury, tak i daňových sazeb. Později bylo od 

harmonizace sazeb upuštěno a byly stanoveny pouze minimální sazby daně. „S účinností od 1. 

1. 1993 je harmonizace základů daně zajištěna Jednotným celním sazebníkem a od téhož data 

také stanovila Rada ministrů minimální sazby daně.“
26

  Základní směrnicí pro tuto oblast je 

direktiva 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících 

spotřební dani.  Na tuto horizontální směrnici navazují strukturální směrnice týkající se 

jednotlivých druhů akcízů.  Tato direktiva ukládá, že na minerální oleje, alkohol a tabák 

mohou být kromě daně z přidané hodnoty uvaleny ještě i další nepřímé daně. Na 

nejvýnosnější spotřební daň, daň z minerálních olejů, je zaměřena směrnice 92/81/EHS. 

Oproti jiným akcízům, u těchto energetických produktů podléhají zdanění i vstupy. Tato 

                                                             
26 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: ASPI, 2008, 257 s. ISBN 978-80-7357-386-7, s. 47 
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směrnice definovala jednotlivé druhy minerálních olejů a na základě navazující směrnice 

92/82/EHS byly stanoveny sazby daně pro jednotlivé druhy akcízů. Z důvodu ochrany 

životního prostředí byla původní směrnice o minerálních olejích modifikována směrnicí 

2003/96/ES, která sazby akcízů rozděluje podle účelu použití a zároveň stanovuje minimální 

sazby daně těchto produktů. Kromě toho rozšiřuje zdanění minerálních olejů i na uhlí, zemní 

plyn a elektrickou energii. Cílem této direktivy je snížení emisí a daňové zvýhodnění 

společností, které používají opatření ke snížení emisí.  

Další důležitou direktivou, prostřednictvím které je upravena oblast lihu a 

alkoholických nápojů je směrnice 92/83/EHS. Dosáhnout souladu v této oblasti je velmi 

složité. Rozdílnost mezi jednotlivými státy vyplývá především z rozdílných národních nápojů 

a snahou o jejich co možná nejnižší sazby. Tato směrnice rozlišuje produkty v této oblasti do 

čtyř skupin a to na pivo, víno, meziprodukty a alkohol a alkoholické nápoje. Navíc 

v některých především skandinávských státech existují monopoly státu na prodej alkoholu. 

Minimální sazby daně jednotlivých druhů těchto produktů upravuje směrnice 92/84/EHS. 

Minimální sazba daně z piva je stanovena na 0,748 EUR/hl, případně 1,87 EUR/hl/stupeň 

alkoholu. Akcíz z vína je rozdělen do dvou skupin a to na tichá vína a šumivá vína. Minimální 

sazba daně je u obou kategorií na 0 EUR/hl. Akcíz z meziproduktů zahrnuje produkty 

s obsahem alkoholu v rozmezí 1,2 % -  22 %, pro něž je stanovena minimální sazba daně 45 

EUR/hl. Taktéž oblast alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22 % je upravena 

směrnicí 92/84/EHS. Minimální sazba daně je stanovena ve výši 550 EUR/hl čistého 

alkoholu. Tato direktiva dále vymezuje podmínky, za kterých subjekty mohou uplatňovat 

sníženou sazbu. Oblast cigaret a tabákových výrobků je řešena prostřednictvím směrnice 

95/59/ES, která rozděluje tabák na cigarety, doutníky a doutníčky a tabák ke kouření. Pro daň 

z cigaret platí specifický způsob zdanění tzv. „složený akcíz“ složený jak z jednotkové daně, 

tak z daně procentní, který zavedla směrnice 72/464/ES. Tento způsob byl zaveden 

v důsledku zvýhodňování tuzemských tabáků největších producentů Francie, Řecka a 

Španělska, který byl levnější, tudíž i daň z něj placená byla levnější. Minimální sazby daně 

z tabákových výrobků upravuje směrnice 92/79/EHS, novelizována směrnicí 2002/10/ES, na 

základě které je minimální sazba daně stanovena ve výši 57 % z prodejní ceny a zároveň 

nesmí být nižší než 64 EUR na 1000 ks. Minimální sazby daně u ostatních tabákových 

výrobků upravuje směrnice 2011/64/EU, která stanovuje minimální sazby daně pro: 

 doutníky a doutníčky ve výši 5 % z prodejní ceny nebo 12 EUR na 1000 ks; 

 jemně řezaný tabák ve výši 40 % z prodejní ceny nebo 40 EUR za kilogram; 
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 ostatní tabák ke kouření ve výši 20 % z prodejní ceny nebo 22 EUR za 

kilogram.  

„Podle této směrnice musí členské státy použít na cigarety specifickou spotřební daně na 

jednotku produktu a poměrnou spotřební daní vypočtenou na základě vážené průměrné 

maloobchodní prodejní ceny. Kromě toho mohou členské státy zvolit buď cla ad valorem, 

nebo specifické clo nebo směs obou tabákových výrobků jiných než cigarety.“
27

 

Tabulka 3. 1 Sazba DPH v zemích EU v roce 2012 v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:European Commission,vlastní zpracování 

                                                             
27 European Commission: Taxation and customs union. [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/legislation/inde

x_en.htm 

 

Stát 
Základní 

sazba 
Snížená sazba 

Belgie 21 6;12 

Bulharsko 20 9 

Česká republika 20 14 

Dánsko 25 - 

Estonsko 20 9 

Finsko 23 9;13 

Francie 19,6 5,5;7 

Itálie 21 10 

Irsko 23 9;13,5 

Kypr 15 5;8 

Lucembursko 15 6;12 

Litva 21 5;9 

Lotyšsko 22 12 

Maďarsko 27 5;18 

Malta 18 5;7 

Německo 19 7 

Nizozemsko 19 6 

Polsko 23 5;8 

Portugalsko 23 6;13 

Rakousko 20 10 

Rumunsko 24 5;9 

Řecko 23 6,5;13 

Slovensko 20 10 

Slovinsko 20 8,5 

Španělsko 18 8 

Švédsko 25 6;12 

Velká Británie 20 5 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/legislation/index_en.htm
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3.6 Daňová správa 

V rámci harmonizace daní je velmi důležitá také vzájemná spolupráce členských států 

v oblasti správy daní.  Cílem této spolupráce je zvýšení informovanosti jednotlivých 

členských států a předcházení daňovým únikům.  Daňové úniky či podvody jsou velmi 

nežádoucím jevem, jelikož právě díky těmto podvodům přichází Evropská unie o zhruba 250 

miliard eur, přičemž skoro 40 miliard eur připadá na úniky s DPH. V současné době se 

objevují vlivem globalizace, stále se rozvíjejících informačních technologií nové typy 

daňových podvodů, které již jednotlivé členské země nejsou schopny samy potírat. Cílem 

Evropské komise je proto nejen tuto vzájemnou spolupráci při správě daní podporovat, ale 

také co nejvíce zjednodušit. Evropská komise se správou v oblasti daní zabývala již od 

počátku evropské integrace. Již původní směrnice 77/799/EHS upravovala vzájemnou 

spolupráci v oblasti daní. Jednalo se však pouze pro oblast přímého zdanění. Na základě 

směrnice vznikly tři typy výměny informací:  

 výměna na dožádání – tento způsob spočívá v možnosti orgánu daňové správy určité 

země požádat o poskytnutí informací příslušný orgán daňové správy jiné členské 

země, dožádaný orgán však může žádost odmítnout, pokud se domnívá, že žádající 

orgán nevyčerpal všechny prostředky pro zjištění potřebných informací; 

 automatická výměna údajů – příslušné orgány dvou členských států si pravidelně 

vyměňují informace, aniž by této výměně předcházelo dožádání; 

 výměna informací na základě vlastní vůle – v určitých případech může příslušný 

orgán daňové správy na základě vlastního uvážení poskytnout informace příslušnému 

orgánu druhého členského státu, těmito případy mohou být předpoklad orgánu daňové 

správy, že v jiném členském státě může dojít ke krácení daně nebo ke snížení daňové 

povinnosti.  

V roce 2011 byla přijata nová směrnice 2011/16/EU, která zrušila původní směrnici 

77/799/EHS, která již nevyhovovala současným podmínkám jednotného trhu. Nová směrnice 

rozšířila působnost na všechny druhy daně, kromě daně z přidané hodnoty, cla, spotřební daně 

a povinných příspěvků na sociální zabezpečení, které jsou upraveny jinými dokumenty. 

Výměna informací se týká všech subjektů. „Od 1. Ledna 2014 začne platit povinná 

automatická výměna informací, která se bude vztahovat na pět druhů příjmů (příjem ze 
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zaměstnání, odměny ředitelů, důchody, produkty životního prostředí, příjmy z vlastnictví 

nemovitostí).“
28

 

3.6.1 Spolupráce správy daně z přidané hodnoty  

Spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty se řídí Nařízením č. 1798/2003, které 

stanovuje práva a povinnosti všech účastníků a dále definuje postupy při výměně informací, 

které dané subjekty mohou využívat. Cílem tohoto nařízení je především usnadnit výměnu 

informací a také zjednodušit vykonávání kontrol. Toto nařízení ustanovilo dva typy výměny 

informací a to strukturovanou automatickou výměnu a automatickou výměnu. Na základě 

tohoto nařízení je také možno využívat souběžných daňových kontrol. Vzhledem k velkému 

nárůstu daňových podvodů v posledních letech nařízení zapojilo do boje s daňovými úniky a 

podvody i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který podporuje členské státy při 

výměně informací. Po roce 1993 tedy po vzniku Evropské unie byl zaveden nový počítačový 

kontrolní systém DPH ( VIES), který umožňuje získat potvrzení o DIČ jejich obchodních 

partnerů a zároveň umožňuje odhalit všechny případné nesrovnalosti v pohybu DPH uvnitř 

unie.  V březnu roku 2011 bylo přijato nařízení č. 282/2011, které ustanovilo nová prováděcí 

opatření ke směrnici o DPH s cílem zavést jednotnější uplatnění pravidel týkajících se DPH. 

3.6.2 Spolupráce správy spotřebních daní  

Tato oblast spolupráce je upravena Nařízením č. 2073/2004, jehož cílem je opět 

zjednodušit a zefektivnit spolupráci v oblasti spotřebních daní. Nařízení sleduje tři hlavní cíle 

a to především stanovení srozumitelnějších a závaznějších pravidel, zprostředkovat více 

přímých kontaktů na mezinárodní úrovni a posílit a usnadnit samotnou výměnu informací. Na 

základě nařízení jsou definovány kromě výše uvedených typů informací ještě další a to 

občasná výměna a pravidelná automatická výměna informací. Stejně tak jako v případě DPH i 

toto nařízení umožnilo aplikaci souběžných daňových kontrol, zavedlo povinnost zřídit 

elektronickou databázi osob, které jsou skladovateli a povinnost zavést ústřední kontaktní 

útvar, které převzalo veškerou odpovědnost za výměnu informací. V roce 2011 byl přijat 

návrh revidovaného nařízení, které zohledňuje zavedení elektronického zboží podléhajícího 

dani a kontrolnímu systému.   

                                                             
28 Směrnice Rady 2011/16/EU: o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS. In: Brusel, 2011. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:CS:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:CS:PDF
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3.6.3 Spolupráce správy přímého zdanění 

Spolupráci v oblasti přímých daní upravuje směrnice 2004/56/ES, která členským 

zemím umožňuje koordinovat činnost směřující k zabránění daňovým podvodům. Základním 

cílem této směrnice je však výrazně zrychlit a zjednodušit výměnu informací mezi daňovými 

správami.  Na základě této směrnice byly dále zavedeny souběžné daňové kontroly.  

V centru pozornosti při mezinárodní spolupráci v oblasti daní stojí také vymáhání 

pohledávek.  Původně se tato spolupráce vztahovala pouze na zemědělské poplatky a cla, 

především na situaci kdy se dlužníkův majetek nacházel na území jiného státu, než státu ve 

kterém vznikla pohledávka. Později v důsledku vzniku jednotného trhu musela být tato 

spolupráce rozšířena. V souvislosti s touto skutečností byla přijata směrnice 2001/44/ES, 

která umožnila vymáhání pohledávek z daní z příjmů, pokut a penále. Směrnice také 

umožnila využívání elektronického systému pro vymáhání pohledávek. Další důležitou 

direktivou přijatou v této oblasti byla směrnice 2002/94/ES, která zjednodušila pravidla 

vymáhání pohledávek, prostřednictvím této směrnice byly taktéž zkráceny lhůty odpovědí 

dožádaných států.  
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4 Daňové zatížení v Evropské unii 

Celkové daňové zatížení v členských zemích unie je ovlivněno nejenom samotnými 

sazbami daní, ale také dalšími parametry, které určují vlády členských států. Daňové zatížení 

Evropské unie jako celku je v porovnání s mimoevropskými zeměmi, jako například s USA, 

Kanadou nebo Japonskem velmi vysoké. Zdanění v rámci EU převyšuje průměr těchto 

ekonomických mocností o zhruba 12 % bodů.  Tento velký rozdíl vyplývá především z faktu, 

že v evropských ekonomikách hrají významnou roli národní vlády a také existuje obrovský 

rozdíl v sociálních politikách. Sociální politika je v Evropě nejpropracovanější, proto zde 

z důvodu vyplácení vyšších podpor v nezaměstnanosti, starobních penzí a nejrůznějších 

sociálních dávek nemohou být tak nízké daně jako v mimoevropských zemích. Nicméně 

v jednotlivých členských zemích Evropské unie existují velké rozdíly ve zdanění. 

K porovnání daňového zatížení se nejčastěji používá ukazatel daňová kvóta.  

4.1 Daňová kvóta  

Daňová kvóta představuje jeden ze základních makroekonomických ukazatelů, který 

umožňuje mezinárodní srovnání daňového zatížení v jednotlivých státech.  Tento ukazatel se 

vypočítává jako podíl daňového výnosu k hrubému domácímu produktu. Podle toho, které 

veličiny jsou zahrnuty v daňovém výnosu, rozlišuje se daňová kvóta jednoduchá a složená.  

Jednoduchá daňová kvóta zahrnuje výnosy pouze z daní.  Naproti tomu daňová kvóta složená 

zahrnuje kromě příjmů z daní také příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, na veřejné 

zdravotní pojištění i příjmy z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Daňová kvóta respektive daňový výnos se skládá z tzv. daňového mixu. Daňový mix 

představuje všechny druhy daně aplikované v dané zemi.  Daňová kvóta i daňové výnosy 

v jednotlivých zemích jsou rozdílné, jelikož v každé zemi obvykle existují dva druhy daní, 

které tvoří hlavní zdroj výnosu, ostatní daně mají pouze doplňkový charakter.  Tyto hlavní 

zdroje jsou však v každé zemi odlišné, což je způsobeno tradicí každého státu a jeho daňovou 

politikou.  Vysoké daně z příjmu bývají především ve vyspělých zemích, např. v Anglii a 

v severských zemích. Naproti tomu vysoké nepřímé daně jsou aplikovány v zemích s nižšími 

důchody.  Daňová kvóta je vedle daňového mixu ovlivněna z hlediska struktury výnosů podle 

daňového určení.  Ačkoliv daňová kvóta představuje hlavní ukazatel mezinárodního srovnání, 

konečný výsledek může být zkreslený.  Příčinami tohoto zkreslení je zejména podhodnocení 

HDP z důvodu existence šedé ekonomiky, daňová kvóta nezahrnuje daňové výdaje, což jsou 

daně nevybrané v důsledku určitých daňových výhod a další.  
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Daňová kvóta i celý daňový systém každé země jsou ovlivněny i dalšími faktory, které lze 

shrnout do následujících skupin: 

 ekonomické faktory – na výši daňových výnosu mají vliv takové faktory, jako 

například míra inflace, odvětvová struktura ekonomiky, hospodářský růst.  

 politické faktory – každá daň je prosazována prostřednictvím zákonu schváleného 

parlamentem. Daně mohou být tudíž ovlivněny zájmy dané vládní strany.  

 kulturně – historické faktory – každá země má své vžité tradice a způsoby, které 

hrají důležitou roli. Tyto faktory mají důležitý vliv také v rámci harmonizace daní 

v Evropské unii, jelikož celý proces harmonizace zpomalují. 

 technologické faktory – na daně má vliv například rozvoj internetové obchodování, 

jehož zdaňování je problematičtější. Technický pokrok, ale také přináší nesporné 

výhody, jako například efektivnější nástroje výběru daní, nebo nástroje zabraňující 

daňovým únikům.  

 faktor globalizace – tento faktor působí v současné době nejintenzivněji. Daňový 

systém každé země je ovlivněn mezinárodními podmínkami, každá změna v jednom 

státě se určitým způsobem projeví i ve státě jiném. Projevem globalizace je 

v současnosti například přizpůsobování národních zákonů legislativě EU.  

Daňová kvóta vyjadřuje dopad daňového zatížení pouze z makroekonomického hlediska. 

V souvislosti s měřením dopadu daňového zatížení jsou využívány i další ukazatele jako 

například implicitní daňová sazba, která vyjadřuje dopad daní na ekonomické aktivity (práce, 

spotřeba, kapitál) a efektivní daňová sazba vyjadřující podíl daňového břemene k hrubému 

příjmu. 

V roce 2010 daňové příjmy v rámci EU jako celku tvořily 91 % celkových příjmů 

vládního sektoru. Souhrnná daňová kvóta EU byla v roce 2010 39,6 %, což byla po třech 

letech poklesu stabilní hodnota. Z obrázku č. je patrné, že nejvyšší daňové zatížení je 

v Dánsku (48,5 %), Belgii (46,4 %) a Švédsku (46,3 %). Naproti tomu nejnižší daňové 

zatížení je v Litvě, Lotyšsku a Bulharsku. V Evropské unii lze vypozorovat tendenci nižšího 

daňového zatížení v zemích, které přistoupili v roce 2004.  Sazby daně z příjmu fyzických 

osob se pohybují v rozmezí od 16 % od 59 %. Průměrná sazba daně z příjmu fyzických osob 

v rámci EU je 38,7 %. Průměrná sazba daně z příjmů fyzických osob ve východní Evropě je 

17 %, v České republice je sazba této daně 15 %. Oproti tomu v severských státech Evropy se 
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sazby daně z příjmů pohybují okolo 56 %. Nejvyšší průměrná sazba daně z příjmů je však 

v západní Evropě. Tato sazba je zhruba 45 %.   

 

Graf 4.1 Souhrnná daňová kvóta zemí EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: European Comission: Eurostat. Tax revenue statistics [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné 

z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics# 

Z následujícího grafu lze vypozorovat vývoj celkových daňových příjmů v EU-27 a 

EA-17. Z grafu je jasně zřejmé, že úroveň daňových příjmů byla v roce 2010 nejnižší za 

posledních 15 let, tedy 39,6 %. Snížení daňových příjmů je způsobeno snížením daní, 

respektive daňových sazeb. Souvislý pokles daňových příjmů odstartoval v roce 2006 

v důsledku ekonomické krize. Celkově příjmy z daní klesly o od roku 2006 o 1 procentní bod. 

Mezi lety 2009 a 2010 došlo ke snížení daňových příjmů ve 14 členských státech. Naopak ke 

zvýšení příjmů z daní došlo ve 13 státech. Největší pokles zaznamenalo Maďarsko, kde 

příjmy poklesly o 2,4 procentního bodu. K největšímu nárůstu o 1,3 procentního bodu došlo 

ve Španělsku.  

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics
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Graf 4.2 Vývoj daňových příjmů v zemích EU v letech 1995 - 2010 

Zdroj: European Comission: Eurostat. Tax revenue statistics [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné 

z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics# 

Hlavní složkou daňových příjmů jsou nepřímé daně, především pak DPH.  Mezi další 

složky patří přímé daně, zastoupené daní z příjmu fyzických osob a daní z příjmu právnických 

osob a příspěvky na sociální zabezpečení.  Příjmy z DPH tvoří v některých členských státech 

třetinu všech příjmů, proto se jedná o nejvýnosnější složku.  V současné době převládá 

v Evropské unii trend zvyšování sazeb DPH. V ČR byla sazba daně zvýšena k 1. 1. 2012 na 

20 % v základní sazbě a 14 % ve snížené sazbě.  V roce 2010 byly celkové daňové příjmy 

v rámci EU rovnoměrně rozděleny mezi tyto tři hlavní složky.Sociální příspěvky 

představovaly 35,1 % příjmů, daně z výroby a dovozu (DPH) představovaly 33,3 % a daně 

z důchodu a kapitálu představovaly 31, 2 % z celkových daňových příjmů. 

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics
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Graf 4.3Vývoj hlavních složek daňových příjmů v letech 1995 - 2010 

Zdroj: European Comission: Eurostat. Tax revenue statistics [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné 

z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics# 

Z hlediska jednotlivých členských států se poměr jednotlivých složek značně liší. Tyto 

odlišnosti spočívají v národních tradicích a národních daňových systémech. Každá země má 

zavedenou jinou daňovou strukturu a aplikuje různé sazby jednotlivých daní, od čehož se 

odráží i podíl jednotlivých složek daňového příjmu.  Z následujícího grafu vyplývá, že 

největší podíl DPH je ve Švédsku (necelých 19 %), dále v Dánsku a Maďarsku (necelých 17 

%). Naopak nejnižší podíl DPH na celkových daňových příjmech je ve Španělsku (10,6 %) a 

Švýcarsku (6,9 %). Průměrný podíl daně z dovozu a výroby v rámci EU je zhruba 13 %. 

Běžné důchodové daně představují největší podíl v Dánsku (29,1 %), dále pak v Norsku a 

Švédsku, kde se tato hodnota pohybuje okolo 20 %. Nejnižší příjmy z tohoto druhu daní jsou 

v Litvě a Bulharsku, kde se tato hodnota pohybuje okolo 5 %. V případě sociálních příspěvků 

je největší podíl z hlediska HDP ve Francii (16,7 %) a nejnižší na Islandu (4,1 %).  

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics
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Graf 4.4 Podíl hlavních složek daňových příjmů v jednotlivých zemích EU 

Zdroj: European Comission: Eurostat. Tax revenue statistics [online]. [cit. 2012-05-03]. 

Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics# 

 

„Celkově lze konstatovat, že míra přímého zdanění v EU klesá. Vlivem ekonomické krize 

poklesla také míra korporátního zdanění.“
29

 Nejvyšší daňové zatížení a nejvyšší daňové 

sazby v rámci EU aplikuje Dánsko. V současné době převládá v  Evropské unii trend nižšího 

daňového zatížení nových členských států oproti původním. Na základě porovnání dat 

z jednotlivých grafů lze konstatovat, že v Evropské unii existuje daňová konkurence mezi 

jednotlivými státy. 

 

  

                                                             
29

 ZAHRADNÍK, Petr. Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské 

společnosti. In: [online]. 2009 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Dane_Evropskaspolecnost.pdf?archivePage

=EUspec_archive&navid=nav00202_eu_spec_analyzy 

 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Dane_Evropskaspolecnost.pdf?archivePage=EUspec_archive&navid=nav00202_eu_spec_analyzy
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Dane_Evropskaspolecnost.pdf?archivePage=EUspec_archive&navid=nav00202_eu_spec_analyzy
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5 Závěr 

Daně a daňová politika stojí v popředí zájmu již od samotného počátku evropské 

integrace. Základním cílem integrace bylo odstranění překážek mezi jednotlivými státy za 

účelem vytvoření jednotného vnitřního trhu.  Rozdílné daňové systémy členských zemí byly 

také jednou z překážek hladkého fungování vnitřního trhu, proto bylo nutné tyto systémy co 

nejvíce vzájemně harmonizovat.  Prvotním cílem byla celková harmonizace daňových 

systémů jednotlivých zemí, avšak v důsledku zachování národní suverenity členských států 

v daňové oblasti bylo od tohoto cíle upuštěno.  V důsledku přistupování dalších států a 

rozšiřování unie se cíle v oblasti daňové politiky měnily a snahy v oblasti harmonizace se 

přesunuly směrem od přímých daní k nepřímým. V současné době existují různorodé názory 

na daňovou harmonizaci i celkovou daňovou politiku avšak prvotní cíl hladkého fungování 

jednotného trhu a zachování čtyř základních svobod zůstal zachován dodnes.  

Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit současný stav daňové politiky a harmonizace 

v rámci Evropské unie. Z uvedených skutečností vyplývá, že celkové harmonizace nelze 

v rámci unie dosáhnout a proces harmonizace se i přes všechny snahy a opatření nevyvíjí tak 

rychle jak se zprvu předpokládalo.  

První kapitola je věnována obecné charakteristice daňové politiky, vývoji daňové teorie a 

základním aspektům daní. Lze konstatovat, že požadavky na „správné“ daně zůstaly 

zachovány téměř ve stejné podobě jako v historii.  Další důležitou skutečností v této 

problematice je zjištění, že Evropská unie má v rámci daňové harmonizace relativně malé 

kompetence.  Většina rozhodnutí zůstává přes všechny snahy i nadále v rukou národních vlád.  

Druhá kapitola je zaměřena na daňovou harmonizaci. V této kapitole byla popsána jak 

harmonizace přímých daní, tak i harmonizace daní nepřímých. Zároveň zde byly uvedeny 

metody vedoucí k dosažení harmonizace. Výsledkem je zjištění, že především v oblasti 

přímých daní k výrazné harmonizaci v rámci unie zatím nedošlo a snahy o harmonizaci se 

přesunuly na oblast nepřímých daní. V rámci přímých daní bylo hlavním cílem Evropské 

komise stanovení jednotného základu daně, avšak tohoto cíle nebylo zatím dosaženo. 

Evropská komise vydala pouze čtyři důležité směrnice a členské státy mají povinnost tyto 

direktivy implementovat do svých národních zákonů. V oblasti nepřímých daní bylo dosaženo 

určitého stupně harmonizace. V současné době v centru pozornosti stojí především daň 

z přidané hodnoty. V rámci harmonizace byly v unii stanoveny minimální sazby této době, 

které členské státy musí dodržovat. Je třeba konstatovat, že i přes tyto nařízení a směrnice 
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stále existují v unii státy označované jako daňové ráje. I přes všechny snahy Evropské komise 

existuje mezi členskými státy daňová konkurence a dle mého názoru bude velmi složité tento 

jev odstranit.   

Třetí kapitola se zabývá daňovým zatížením v Evropské unii.  V rámci srovnání 

s mimoevropskými státy lze konstatovat, že v Evropě je daleko vyšší daňové zatížení než 

v ostatních mimoevropských zemí. Tato skutečnost vyplývá především z problematiky 

sociální politiky, která je v Evropě důkladně propracována. Z výše uvedených skutečností, že 

velkou část daňových příjmů tvoří právě příspěvky na sociální zabezpečení. Nejvyšší daňové 

zatížení v rámci unie existuje v Dánsku a v ostatních severských zemí.  Z přímých daní 

v Dánsku jsou placeny všechny sociální příspěvky, proto se zde uplatňuje vysoká sazba daně. 

V rámci Evropské unie panuje trend nižšího zdanění později přistoupivších států.  

Obecně lze daňovou politiku charakterizovat jako dobře propracovanou avšak nikdy nemůže 

být z politických důvodů dosaženo všech cílů stanovených Evropskou komisí. Dle mého 

názoru je určitá míra daňové konkurence prospěšná a harmonizovány by měly být pouze 

nejdůležitější oblasti zdanění. Každý členský stát má nastaven daňový systém v souladu 

s národními tradicemi a potřebami. Harmonizovat 27 rozdílných daňových soustav je dle 

mého názoru nereálné avšak lze pozorovat určitý pokrok v rámci harmonizace nepřímého 

zdanění.   
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Seznam zkratek 
 

 

CCCTB  Společný konsolidovaný korporátní základ daně 

CFC  Controlled Foreign Corporation 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EA  Eurozóna   

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství 

ESD  Evropský soudní dvůr 

EU  Evropská unie 

IFRS  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

OECD  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 
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