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1  Úvod 

Pod pojmem daně si každý z nás představí něco jiného. Obecně je daň definována jako 

povinná, nenávratná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Pokud se podíváme 

na všechny daně jako na komplex, můžeme mluvit o daňovém systému. Daňový systém 

představuje souhrn všech daní, ale také pravidel jak se tyto daně vypočítávají a jakým 

způsobem se odvádí do veřejného rozpočtu. 

Protože je daňová problematika ovlivněna světovou globalizací, technickým a 

technologickým vývojem, neustále se vyvíjí. Harmonizaci daňové soustavy České republiky 

ovlivnil zejména vstup do Evropské unie. Potřeba harmonizace nebo koordinace daňových 

soustav je nutná pro fungování jednotného trhu uvnitř Evropské unie. Bez harmonizace 

nepřímých daní by vnitřní trh nemohl fungovat, protože nepřímé daně ovlivňují cenovou 

hladinu, z tohoto důvodu je harmonizace nepřímých daní v pokročilejším stádiu než 

harmonizace daní přímých. 

Cílem této bakalářské práce je stručně charakterizovat harmonizační proces a daňové 

soustavy ve vybraných zemích Evropské unie a to konkrétně České republiky, Polska, 

Rakouské republiky a Slovenské republiky. Následně tyto daňové soustavy porovnat 

z několika hledisek, zjistit podobnosti a odlišnosti v jednotlivých státech a vytvořit tak 

ucelený pohled na základní parametry těchto soustav.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je věnována vysvětlení 

některých základních pojmů daňové problematiky a soustavě daní České republiky. Druhá 

kapitola vysvětluje, co je to daňová koordinace, aproximace a harmonizace a jsou zde 

uvedeny i výhody a nevýhody harmonizace daní. V této kapitole jsou uvedeny také informace 

o daňových soustavách vybraných států Evropské unie, a to Polské republiky, Rakouska a 

Slovenské republiky. V závěrečné části je srovnávána Česká republika s vybranými státy, a 

protože je daňová problematika velice rozsáhlá a složitá, je toto srovnání zaměřeno zejména 

na daně z příjmů fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty. Dále jsou státy 

porovnány podle výše daňové kvóty a také podle dne daňové svobody.   

Při zpracování bakalářské práce jsou využity metody komparace, analýzy, dedukce a 

syntézy. Práce je vypracována na základě literatury, internetových příspěvků, odborných 

časopisů a právních přepisů (platných k 1. 1. 2014) věnujících se daňové problematice.      
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2 Daňový systém České republiky  

Tato kapitola je rozdělena do dvou základních částí, tou první je definování základních 

pojmů daňové problematiky a druhá část je věnována základní charakteristice České 

republiky a popisu její daňové soustavy. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Definice daně 

„Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. 

Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem stanovená určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových 

intervalech (např. každoroční placení daní z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za 

určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).“
1
  

Nyní blíže vysvětlíme některé pojmy. Neekvivalentnost daně pro poplatníka značí, že 

nemá nárok na adekvátní protihodnotu zaplacené daně. Neúčelovost znamená, že konkrétní 

daň v určité výši nemá financovat konkrétní veřejnou potřebu, ale stane se součástí celkových 

příjmů veřejného rozpočtu, z něhož se budou financovat různé veřejné potřeby. Nenávratnost 

spočívá v tom, že již zaplacené daně nelze požadovat po státu zpět.  

2.1.2 Funkce daní 

Daně v ekonomice plní řadu významných rolí, které jsou odvozeny z hlavních funkcí 

veřejného sektoru.
2
 Kubátová uvádí tří základní funkce, a to funkci alokační, redistribuční a 

stabilizační.  

Alokační funkce se uplatňuje tehdy, když dochází k selhání trhu v oblasti alokace 

zdrojů. Jako příčiny tržního selhání bývají uváděny: externality, nedokonalá konkurence, 

existence veřejných statků a statků pod ochranou. Tato tržní selhání se řeší tím, že se 

prostředky vloží tam, kde je jich málo, nebo naopak se odeberou tam, kde je jich příliš 

mnoho.   

Redistribuční funkce vychází z toho, že rozdělení důchodů a bohatství je 

nerovnoměrné. Veřejné finance (daně) proto mají zmírnit tyto rozdíly v důchodech tím, že 

přesunou část důchodů a bohatství od bohatších jedinců těm chudším.  

Stabilizační funkce umožňuje přispívat ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice, využívá se k dosažení vyšší zaměstnanosti, lepší celkové stability apod. Fiskální 

                                                 
1
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, 2010, str. 15 – 16  

2
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, 2010, str. 19. 
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(daňový) systém je díky této funkci schopen ovlivňovat agregátní národohospodářské 

ukazatele.  

Za nejdůležitější funkci daní se v literatuře o daních často označuje tzv. fiskální 

funkce. Rozumí se jí získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou pak 

financovány veřejné výdaje. Fiskální funkce je historicky nejstarší a je obsažena ve všech 

výše uvedených funkcích.
3
 

2.1.3 Klasifikace daní 

Daně lze klasifikovat podle různých kritérií. Při popisu jednotlivých způsobů třídění 

daní zároveň popíšeme i nejdůležitější daňové pojmy z této oblasti. 

Asi nejznámější členění daní je podle jejich vazby na důchod poplatníka a to na přímé 

a nepřímé daně. Toto třídění se označuje jako třídění podle dopadu. 

 Daně přímé jsou adresné a tudíž se jim poplatník, kterému jsou bezprostředně 

vyměřeny, nemůže vyhnout a také je nemůže přenést na další ekonomický 

subjekt. Tyto daně jsou vyměřeny na základě důchodu, nebo majetku a jsou 

tedy přizpůsobeny důchodové či majetkové situaci této osoby,   

 Daně nepřímé nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci osoby, protože 

jsou vyměřeny pro všechny osoby ve stejné výši a nezáleží na příjmech, ani na 

bohatství. Daně jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a 

pronájmů, takže si jejich výši běžný občan mnohdy ani neuvědomí. Tyto daně 

jsou neadresné.
4
 

Třídění podle objektu, na nějž jsou daně uloženy. V současnosti se dělí na daně: 

 z důchodů (příjmů); 

 ze spotřeby, které se dělí na universální (např. daně z obratu, daně z přidané 

hodnoty, nebo prodejní daně) a specifické (na vybrané druhy komodit); 

 z majetku, které zdaňují movitý, nebo nemovitý majetek. 

V daňových zákonech je používán stejný způsob třídění daní. V historii a výjimečně i 

v současnosti se používají také daně: 

 z hlavy, které jsou uloženy každému poplatníkovi ve stejné výši bez ohledu na 

jeho příjem; 

 výnosové, které postihují určitý druh výnosu. 

 

                                                 
3
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010, str. 19. 

4
 ŠIROKÝ, J a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2008, str. 49. 
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Třídění podle charakteru veličiny, z níž se platí daň, se daně rozdělují na: 

 daně kapitálové, kde objektem daně je veličina stavová, obvykle vyjadřující 

množství, zjištěná k určitému datu. Mezi tyto daně patří např. daň z 

nemovitostí, daň dědická, daň darovací. 

 daně běžné, uložené na tokovou veličinu, zjištěnou za určitý časový úsek 

neboli zdaňovací období. Běžnou daní jsou např. daň z příjmů fyzických osob 

a daň z příjmů právnických osob, spotřební daň a daň z přidané hodnoty. 

Daně můžeme dále členit podle adresnosti (platební schopnosti poplatníka) na: 

 daně osobní, které jsou adresné a zohledňují platební schopnost konkrétního 

poplatníka. Typickou osobní daní v daňovém systému České republiky je daň z 

příjmů fyzických osob. 

 daně in rem, které se naopak platí bez ohledu na platební schopnost poplatníka. 

Mezi zástupce takového druhu daní patří daně spotřební, z přidané hodnoty, 

výnosové, ale také důchodové, placené společnostmi a majetkové.  

Klasifikace daní podle druhu sazby se zabývá vztahem velikosti daně a velikosti 

daňového základu. Podle tohoto členění rozlišujeme daně: 

 stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu, jsou to daně paušální a z hlavy. 

 specifické (jednotkové), které se určují podle množství jednotek daňového 

základu, nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu. Patří 

mezi ně daň pozemková, domovní rovněž i spotřební daně, můžeme sem 

zařadit i daň z hlavy, protože je stanoveno podle počtu hlav. 

 ad varem (k hodnotě), které jsou stanoveny podle ceny z daňového základu. 

Mezi reprezentanty této daně patří daň z přidané hodnoty nebo daň obratová. 

Třídění podle daňového určení, tj. podle počtu do kterého plynou, klasifikujeme 

daně takto: 

 státní (ve federálních státech daně federální), 

 municipální, 

 vyšších územněsprávních celků (ve federálních státech, např. daně jednotlivých 

států federace v USA), 

 svěřené (celostátně platné daně, plynoucí do vládních rozpočtů nižších 

úrovní).
5
 

                                                 
5
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010, str. 23. 
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Klasifikace daní dle stupně jejich progrese, toto členění řeší otázky spravedlnosti 

daní a jejich dopadů na poplatníky. Protože u domácností s nízkými příjmy je největší část 

těchto příjmů vynaložena na výdaje na nájem a další nezbytné platby. Z toho vyplývá, že 

budou vydávat na daně obsažené v těchto platbách značnou část svých příjmů a z toho plyne, 

že se míra zdanění mění podle změny důchodu, a podle toho rozlišuje daně na: 

 progresivní, kdy se zvýšením důchodu poplatníka dochází ke zvýšení míry 

jeho zdanění, 

 proporcionální, kdy se zvýšením důchodu poplatníka se míra jeho zdanění 

nemění a marginální daňová zátěž zvýšení důchodu se rovná průměrnému 

daňovému zatížení, 

 regresivní, kdy se průměrná daňová zátěž snižuje se zvyšováním důchodu 

poplatníka. 

Institucionální třídění daní se týká statického zpracování údajů o příjmech veřejných 

rozpočtů, které provádějí různé národní či mezinárodní instituce. Tato členění většinou 

vycházejí z platné legislativy příslušné země, ale většinou se neshodují s ekonomickými 

hledisky jako předchozí členění. Institucionální třídění daní slouží ke srovnávacím a 

řídícím účelům. Mezi nejvýznamnější členění patří třídění daní Eurostatu, OECD, nebo 

Mezinárodního měnového fondu. 

Klasifikace daní podle OECD zahrnuje i povinné příspěvky na sociální zabezpečení. 

Toto rozdělení je nejvhodnější pro porovnávání daňových charakteristik různých zemí a dělí 

se do šesti hlavních skupin a pak dále do dalších podskupin takto:  

 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

o 1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

 1110 Z příjmů a ze zisků 

 1120 Z kapitálových výnosů 

o 1200 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od společností 

 1210 Z příjmů a ze zisků 

 1220 Z kapitálových výnosů 

o 1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 

 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

o 2100 Zaměstnanci 

o 2200 Zaměstnavatelé 

o 2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 
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o 2400 Nezařazené do 2100, 2200 a 2300 

 3000 Daně z mezd a pracovních sil 

 4000 Daně majetkové 

o 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

 4110 Domácností 

 4120 Ostatní 

o 4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

 4210 Jednotlivci 

 4220 Společnosti 

o 4300 Daně z nemovitostí, dědické a darovací 

 4310 Daně z nemovitostí a dědické 

 4320 Daně darovací 

o 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

o 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

 4510 Z čistého jmění 

 4520 Ostatní nepravidelné 

o 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

 5000 Daně ze zboží a služeb 

o 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 

 5110 Daně všeobecné 

 5111 Daně z přidané hodnoty 

 5112 Daně prodejní (obratové) 

 5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

 5120 Daně ze speciálních zboží a služeb 

 5111 Spotřební daně 

 5122 Zisky z fiskálních monopolů 

 5123 Cla a dovozní daně 

 5124 Vývozní daně 

 5125 Daně z investičního zboží 

 5126 Daně ze speciálních služeb 

 5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

 5128 Ostatní daně ze speciálních zboží a služeb 
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o 5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých 

činností 

 5210 Pravidelné daně 

 5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

 5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

 5213 Ostatní pravidelné daně 

 5220 Nepravidelné daně 

o 5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

 6000 Ostatní daně 

o 6100 Placené výhradně podniky 

o 6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné  

2.1.4 Daňový systém 

„Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, 

vybírají. Daňový systém zahrnuje rovněž vztahy mezi jednotlivými daněmi a pravidla, podle 

kterých se daně vybírají.“
6
  

Tvorba daňového systému je opodstatněna tím, že každá daň má své kladné i záporné 

stránky a proto je vhodnější než použití pouze jedné daně. Daňový systém tím, že zahrnuje 

více daní, také zároveň plní více funkcí v rámci fiskální politiky. Daňový systém by měl být 

sestavován podle základních pravidel, mezi které patří například to, že každý předmět daně 

má být zdaněn jen jednou.  

Na efektivní daňový systém jsou kladeny určité požadavky, které ve svém díle 

stanovil již Adam Smith a které se do dnešní doby mnoho nezměnily. Obvykle jsou to tyto 

požadavky: 

 efektivnost zdanění, 

 daňová spravedlnost, 

 politická průhlednost, 

 právní perfektnost, 

 jednoduchost, 

 pružnost a současně i stabilnost.  

Většina zemí se snaží, aby v daňové soustavě měla zastoupené různé druhy daní, 

protože to má určité výhody a stát se tak snaží minimalizovat negativní působení daní na 

chování ekonomických subjektů.  

                                                 
6
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012, str. 46 
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2.2 Charakteristika daňového systému v České republice 

Daňový systém České republiky má velmi podobné hlavní znaky s vyspělými zeměmi, 

pro které je typický rovný přístup zdaňování různých subjektů. Snaží se o co nejvíce neutrální 

působení daní a také o to, aby zdanění v rámci jednotlivých typů daní dopadalo pokud možno 

stejným způsobem na poplatníka dané daně. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře 

z přímých a nepřímých daní. 

Zákonodárnou moc v ČR představuje dvoukomorový parlament: Poslanecká 

sněmovna (200 poslanců) a Senát (81 senátorů). Hlavou státu je prezident (od roku 2013 

Miloš Zeman). Území republiky je rozděleno do 14 vyšších samosprávných celků (krajů). 

Česká republika vstoupila do EU v roce 2004. 

V následující tabulce budou uvedeny základní ukazatele země a hlavní daňové 

charakteristiky. 

Tabulka 2.1 Základní ukazatele země a hlavní daňové charakteristiky 

Počet obyvatel 10,6 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 78,9 tis. km
2
 Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

150 178 mil. €  

(20 300 €) 

Hlavní město Praha Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,5 % 

(6,9 %) 

Měna Koruna česká (CZK) 

(1 EUR = 25,925 CZK) 

Daňová kvóta 34,4 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, 2013, str. 220  

Legislativně daňovou soustavu České republiky vymezují zákony o dani z příjmů, o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o dani z nemovitých věcí, o dani silniční, o 

DPH, o spotřebních daních a „energetické daně“, zákonné opatření senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí a daňový řád. Vlivem změny zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „nový občanský zákoník“) od 1. ledna 2014 dochází ke změně některých termínů. 

V daňovém řádu se jedná například o změnu „podniku“ za „obchodní závod“, „nemovitosti“ 

za „nemovitou věc“ aj. Od 1. ledna 2014 se zcela ruší zákon o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí a příjmy z bezúplatného nabytí majetku se nově stanou 

předmětem daně z příjmů. Bezúplatné nabytí věci děděním je zcela osvobozeno od daně a 

dědic nemusí tuto skutečnost uvádět ani do daňového přiznání daně z příjmů. Další změny 

budou uvedeny u jednotlivých daní.   
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Současná daňová soustava České republiky se dělí do dvou základních skupin, a to na 

daně přímé a nepřímé. Tyto daně se pak nadále člení, jak můžeme vidět na následujícím 

schématu. 

Schéma 2.1 Daňový systém v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

2.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je přímou daní, která s účinností od 1. 1. 1993, 

nahradila daň ze mzdy, daň z příjmů obyvatelstva a daň z příjmů z literární a umělecké 

činnosti. Tato daň je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Poplatníky DPFO jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České 

republiky, nebo daňovými nerezidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, 

pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňovými 

nerezidenty jsou poplatníci, kteří nemají bydliště na území České republiky nebo se tu 
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ČR 
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(ekologické) 
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dalších plynů 

Daň z pevných paliv 

Daň z elektřiny 
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obvykle nezdržují nebo se na území České republiky zdržují za účelem studia nebo léčení. 

Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

Oproti tomu daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky.   

Předmět DPFO rozdělujeme do tzv. dílčích základů daně: 

 příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

 příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

 příjmy z nájmu (§ 9), 

 ostatní příjmy (§ 10).7 

Předmětem daní nejsou úvěry nebo zápůjčky s výjimkou uvedenou v zákoně, příjmy 

z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů a další, které jsou uvedeny v zákonu o 

daních z příjmů v §3 odstavec 4. V následujícím paragrafu jsou uvedeny osvobozené příjmy, 

mezi které patří například příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo 

jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor a související pozemek za podmínek určených 

v zákoně, dávky pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální 

služba, dávka státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, 

příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených 

s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada 

poskytuje pode jiných právních předpisů, plnění z vyživovací povinnosti. 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období přesahují výdaje. U poplatníka, kterému plyne ve zdaňovacím období souběžně více 

druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně; u dílčích daňových základů 

z podnikání a z pronájmu lze vykázat ztrátu. Zaplacené pojistné sociálního pojištění není 

daňově uznatelným nákladem. U příjmů dosažených v zaměstnaneckém poměru je základem 

daně příjem od zaměstnavatele zvýšený o platby sociálního pojištění, které zaplatil za 

zaměstnance zaměstnavatel (tzv. superhrubá mzda)“
 8

  

Vypočítaný základ daně se může dále upravit o nezdanitelné části daně, které 

najdeme v §15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a také o položky odčitatelné od 

základu daně, které najdeme v § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

                                                 
7
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

8
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 222 
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Tabulka 2.2 Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelná část základu daně Podmínky uplatnění 

Bezúplatné plnění poskytnuté na 

veřejně prospěšné účely.  

Veřejně prospěšné účely jsou vymezeny v zákoně. Úhrada těchto 

bezúplatného plnění za zdaňovací období musí přesáhnout 

minimálně 2% ze základu daně, anebo činí částku 1 000Kč. 

V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.  

Jako bezúhonné plnění na zdravotnické účely se započítává i 

bezpříspěvkové darování krve a to v hodnotě 2 000Kč a hodnota 

odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. 

Úroky z úvěrů na bytové potřeby.  Může se jednat o úroky z úvěru ze stavebního spoření, úrokům 

z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, snížení o příspěvek 

poskytnutý podle zvláštních právních předpisů. Bytovými 

potřebami pro tyto účely rozumíme například výstavbu domu, 

rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor 

nebo změna stavby, koupě bytového domu, rodinného domu, 

rozestavěné stavby bytového domu  nebo rodinného domu a 

další.  

Penzijní připojištění se státním 

příspěvkem. 

Částka, kterou lze takto odečíst, se za zdaňovací období snižuje o 

12 000Kč a maximálně lze odečíst 12 000Kč. 

Soukromé životní pojištění. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období činí 

v úhrnu 12 000Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno 

více smluv s více pojišťovnami. 

Zaplacené členské příspěvky 

odborové organizaci.   

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, která podle 

svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy 

zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním 

přepisem, lze odečíst do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle 

§6, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.   

Úhrada za zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělání. 

Tuto úhradu lze odečíst, pokud nebyla hrazena zaměstnavatelem 

nebo ani nebyla uplatněna jako výdaj podnikatelem, nejvýše 

však 10 000 Kč. U zdravotně postižené osoby lze odečíst 

13 000 Kč za zdaňovací období a u osoby s těžším zdravotním 

postižením až 15 000 Kč. 

ZDROJ: vlastní zpracování podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Tabulka 2.3 Položky odčitatelné od základu daně 

Položky odčitatelné od základu 

daně 

Podmínky uplatnění 

Daňová ztráta. Lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 

předchozí zdaňovací období nebo jeho části, a to nejdéle 

v pěti bezprostředně následujících obdobích 

Odpočet na podporu výzkumu a 

vývoje. 

Pokud není možno uplatnit odpočet na podporu výzkumu a 

vývoje z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, 

lze jej odečíst nejpozději ve třetím období od jeho vzniku  

Zdroj: vlastní zpracování podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

Sazba daně činí 15% ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o 

odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. Daň se zvyšuje o 

sedmi procentní solidární zvýšení daně z kladného rozdílu mezi součtem příjmů 

zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně § 7 v příslušném 

zdaňovacím období a 48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího 

pojistné na sociální zabezpečení.  

Vypočítanou daň je možno snížit o slevy na dani ve výši: 

 24 840 Kč jako základní slevu za rok; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. 

lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění 

nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, 

 24 840 Kč na manželku (manžela) hospodařící ve společné domácnosti 

s poplatníkem, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 

68 000Kč, 

 2 520 Kč pokud poplatní pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního, nebo 

druhého stupně, 

 5 040 Kč pokud poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně, 

 16 140 Kč pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP 

 4 020 Kč pokud je poplatník student 

Dále si poplatník může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě žijící s ním ve společně 

hospodařící domácnosti, které s ním žije v domácnosti a to ve výši 13 404Kč ročně. Toto 

daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 
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kombinací obou možností. Poplatník může uplatnit daňový bonus, pokud jeho výše činí 

alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300Kč ročně. 

Fyzické osoby si stejně jako právnické osoby mohou uplatnit ještě slevy na 

zaměstnance se změněnou pracovní schopností (na jednu zaměstnanou osobu 18 000 Kč nebo 

60 000 Kč) a pro držitele příslibu investiční pobídky. 

„Podat daňové přiznání a vyrovnat daňovou povinnost je potřeba do tří měsíců po 

skončení zdaňovacího období (pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, lze lhůty 

prodloužit do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období). Zálohy na daň z příjmů ze 

závislé činnosti sráží zaměstnanci každý měsíc zaměstnavatel, ostatní zálohy se platí podle 

výše poslední daňové povinnosti.“
9
 

2.2.2 Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob (DPPO) je právnická osoba, 

organizační složka státu, podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a 

investiční fondy, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle 

zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, fond penzijní společnosti, 

kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle 

zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 

spoření, svěřenecký fond podle občanského zákoníku, jednotka, která je podle právního řádu 

státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. Poplatníci jsou daňovými 

rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. Za daňového rezidenta České 

republiky považujeme poplatníka, který má na území České republiky své sídlo nebo místo 

svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Za daňové 

nerezidenty považujeme poplatníky, kteří nemají na území České republiky své sídlo nebo to 

o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky i ze 

zdrojů v zahraničí. Kdežto daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost pouze na příjmy ze 

zdrojů na území České republiky.
10

 

Předmětem daně jsou obecně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, nestanoví-li zákon jinak. 

Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího 

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť 

                                                 
9
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 222 

10
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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radioaktivních odpadů, příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu 

a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a další 

příjmy uvedené v § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 

U veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně příjmy 

z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona 

v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší, dotace, příspěvky, podpora nebo jiná 

obdobná plnění z veřejných rozpočtů, podpora od Vinařského fondu, výnos daně, poplatku 

nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji a další uvedené 

v § 18a odst. 1 zákona o daních z příjmů. Naopak předmětem daně u veřejně prospěšného 

poplatníka je vždy příjem z reklamy, z členského příspěvku, v podobě úroku, z nájemného 

s výjimkou nájmu státního majetku.  

Osvobozeny jsou od daně například členské příspěvky podle stanov, statutu, 

zřizovací nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a 

příspěvky členů registrovaných církví a náboženských společností, příjmy státních fondů 

stanovené zvláštními předpisy, příjem České národní banky a příjem Fondu pojištění vkladů. 

Pro zjištění základu daně vycházíme z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) u 

poplatníků, kteří vedou účetnictví a z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou 

účetnictví. Základ daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 

věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. 

Někteří veřejně prospěšní poplatníci si mohou základ daně snížit až o 30% a to za 

podmínek stanovených v § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů.  

Zdaňovacím období DPPO je kalendářní rok, hospodářský rok, období od 

rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena 

právnické osoby do konce kalendářního roku, nebo hospodářského roku, ve kterém se 

přeměna, nebo převod jmění staly účinnými, nebo účetní období, pokud je toto účetní období 

delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.  

Daňové přiznání se podává do tří měsíců po skončení zdaňovacího období. Právnické 

osoby podléhající povinnému auditu (akciové společnosti, některé společnosti s ručením 

omezeným) ,nebo osoby, jejichž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mohou podávat 

daňové přiznání až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období. Den splatnosti je 

poslední den podání lhůty pro podání daňového přiznání. Četnost a výše záloh se odvíjí od 

výše poslední známé daňové povinnosti.  
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Sazba daně činí až na výjimky 19% a vztahuje se na základ daně snížený o položky 

podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Nižší 5 % sazba 

se používá například u investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a 

investiční fondy, fondu penzijní společnosti. Veškeré příjmy z dividendy, podílů na zisku, 

vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku tvoří samostatný základ daně, na 

který se vztahuje sazba 15%. 

Slevy na dani jsou dvojího typu a to na zaměstnance se změněnou pracovní 

schopností (na jednu zaměstnanou osobu 18 000 Kč nebo 60 000 Kč) a pro držitele příslibu 

investiční pobídky. 

Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích, které vešli v platnost 

od 1. 1. 2014, zavádí novou terminologii, na kterou musí reagovat i ostatní zákony. 

Následující změny se týkají daně z příjmů fyzických osob i daně z příjmů právnických osob.  

Jedná se například o termín lhůta a doba, zatímco lhůta označuje časový úsek, v jehož 

průběhu by mělo dojít k nějakému úkonu, termín doba označuje časový úsek, jehož 

samotným uplynutím dochází k nějakému právnímu následku. Příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti fyzických osob jsou nově označeny jako příjmy ze samostatné 

činnosti a příjmy z pronájmu jako příjmy z nájmu. Termín „půjčka“ je nahrazen termínem 

„zápůjčka“, místo termínu „obchodní podíl“ se používá pojem „podíl v obchodní korporaci“, 

pojem „závazek“ byl nahrazen pojmem „dluh“.  Termín „finanční leasing“ nahradil zastaralý 

pojem „finanční pronájem s následnou koupí věci“. Pojem „společnost“ je nahrazen pojmem 

„obchodní korporace“ a současné „společnost“ nahrazuje dosavadní „sdružení“. U 

právnických osob je doplněno nové ustanovení § 7a a vymezení pojmu „veřejně prospěšného 

poplatníka“. Jedná se o poplatníka, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která 

není podnikáním a současně není obchodní korporací, zdravotní pojišťovnou, profesní 

komorou apod. Do zákona o daních z příjmu byla doplněna ustanovení o zdanění svěřenského 

fondu, který sice nemá právní osobnost, nicméně je považován za poplatníka daně z příjmů 

právnických osob. 

2.2.3 Daň silniční 

Poplatníkem daně je ten, kdo je zapsán v technickém průkazu vozidla jako 

provozovatel, užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, 

která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo užívá vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen 

z registru vozidel. Poplatníkem je také zaměstnavatel, pokud vyplácí cestoví náhrady svému 

zaměstnanci za použití osobního automobilu, osoba, které používá vozidlo registrované a 
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určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, organizační složka osoby se 

sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.  

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používána poplatníkem 

DPPO a poplatníkem DPFO. Předmětem daně jsou vždy vozidla s největší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. 

Předmětem daně nejsou například speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické 

traktory, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. 

Základem daně je zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů s výjimkou 

osobních automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených hmotností na 

nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, největší povolená hmotnost v tunách a počet 

náprav u ostatních vozidel. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.  

Daňovou povinnost je poplatník povinen vypočítat, podat a zaplatit nejpozději do 31. 

ledna následujícího roku. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. 

července, 15. října a 15. prosince. 

Sazba daně u osobních automobilů je určena podle zdvihového objemu motoru v cm
3
 

a u nákladních automobilů podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách. Podle 

stáří motorového vozidla se může sazba daně zvýšit nebo naopak snížit. Slevu na dani lze 

použít při kombinované přepravě, podrobné výše a podmínky slevy jsou uvedeny v § 12 

zákona číslo 16/1993 Sb., o dani silniční. 

2.2.4 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí je upravena podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou 

základních částí a to daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Daňové přiznání se musí 

podat do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací 

období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Splatnost daně je určena 

podle poplatníka a výše vyměřené daně. 

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku, nebo uživatel pozemků 

v případě, že vlastník pozemků není znám. 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované 

v katastru nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými 

stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy 
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ochranné a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků 

sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu a další. 

Pozemky uvedené v § 4 zákona o dani z nemovitých věcí jsou osvobozené a jedná se 

například o pozemky ve vlastnictví České republiky, pozemky ve vlastnictví té obce, na 

jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky užívané diplomatickými zástupci 

pověřenými v České republice, pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo 

jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných 

náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále se 

stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských 

společností. 

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. 

Poplatníkem je vždy také nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, 

která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby 

s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový 

úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o 

privatizaci na Ministerstvo financí. 

Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba, a to budova, kterou se 

pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona nebo inženýrská 

stanovená v příloze k tomuto zákonu nebo jednotka, nachází-li se na území České republiky. 

Předmětem daně není budova, v níž jsou jednotky. 

Stavby a jednotky, které jsou osvobozené od daně, jsou uvedené v § 9 zákona o dani 

z nemovitých věcí a jedná se například o zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví České 

republiky, zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním 

území se nacházejí a budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, 

spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových 

organizací a jejich pobočných organizací. 

Mezi hlavní změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2014 můžeme zařadit 

změnu pojmu „nemovitost“ na pojem „nemovitá věc“. Dále je pojem „byt“ nahrazen pojmem 

„jednotka“. Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, do které 

náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen. V zákoně se objevuje nový pojem „pacht“, kterým 

rozumíme přenechání věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho předmětem nejen 

právo předmět pachtu užívat, ale též požívat, a pachtýř má obdobné postavení jako nájemce.  
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2.2.5 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva 

k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a 

nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.  

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci. Předmětem je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě 

zajišťovacího převodu práva, úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím 

převodem práva. Předmětem daně naopak není nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

prováděním pozemkových úprav, přeměnami obchodních korporací, nebo poskytnuté jako 

náhrada při vyvlastnění. 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % a daň se vypočte jako součin základu 

daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.  

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat 

nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby, 

nebo správy svěřenského fondu. 

2.2.6 Daň z přidané hodnoty 

„Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v České republice odpovídá směrnici 

2006/112ES."
11

 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba to i ta, která nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osoba 

povinná k dani se sídlem v tuzemsku se stává plátcem, pokud její obrat nejvýše za 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. 

Výjimkou jsou osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně. 

„Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani 

jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, 

který je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného 

postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne 

prvního pořízení tohoto zboží.“
12

 

                                                 
11

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 224 
12

 MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2014, úplná znění platná k 1. 1. 2014. 2014, str. 122 
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Předmět daně z přidané hodnoty je v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty vymezen jako dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, poskytování služby za úplatu osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, 

pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinou 

k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou 

k dani, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

Základem daně je vše, co jako za úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky za úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Při splnění zákonem stanovených podmínek 

si může plátce změnit zdaňovací období na kalendářní čtvrtletí. 

Sazba daně je ve dvou výších a to ve výši 21% u základní sazby daně a ve výši 15% u 

snížené sazby daně. Zboží, kterého se týká snížená sazba daně je uvedeno v přílohách zákona 

o dani z přidané hodnoty a jde například o opravu invalidních vozíku, ubytovací služby 

pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata, potraviny včetně nápojů 

(vyjma alkoholických) a krmiva pro zvířata, rostliny a semena, zdravotnické prostředky podle 

právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, zboží pro osobní používání 

nemocnými ke zmírnění následků nemoci. 

Plátce je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevzniká daňová 

povinnost. Vlastní daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.  

2.2.7 Daně spotřební 

Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který je 

harmonizován podle předpisů Evropské unie. Tyto daně (tzv. akcízy) se vztahují pouze na 

vybrané výrobky, protože díky nim se vláda snaží omezit používání komodit škodících zdraví 

a zvýšit příjmy do státního rozpočtu. 

Spotřebními daněmi jsou 

 daň z minerálních olejů, 

 daň z lihu, 

 daň z piva, 

 daň z vína a meziproduktů a 

 daň z tabákových výrobků.   
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Plátce daně je popsán v § 4 zákona o spotřebních daních. Plátce je například 

právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným 

příjemcem oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a 

zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo 

v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu 

podmíněného osvobození od daně. 

Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené 

nebo na daňovém území Evropské unie dovezené.  

Základ daně je určen pro množství vyjádřené: 

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

 u lihu v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C, 

 u piva v hektolitrech, 

 u vína a meziproduktů v hektolitrech. 

Zdaňovacím období pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených vybraných 

výrobků je kalendářní měsíc.  

Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný 

vybraný výrobek. 

Daňové přiznání musí poplatníci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, 

předložit za každou daň samostatně, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve 

kterém tato povinnost vznikla. Daň je pak splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího 

období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. 

2.2.8 Daně energetické 

Tyto daně jsou upraveny  zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizace veřejných rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. Podobně jako předchozí nepřímé daně jsou také harmonizované 

podle předpisů Evropské unie.  

Do energetických daní patří: 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

 daň z pevných paliv, 

 daň z elektřiny 
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3 Daňové systémy ve vybraných zemích Evropské unie  

3.1 Daňová koordinace, aproximace a harmonizace  

Mezinárodní spolupráci v daňové oblasti rozdělujeme do několika oblastí podle 

hloubky sladění jednotlivých daňových systémů na daňovou koordinaci, daňovou aproximaci 

a daňovou harmonizaci se třemi fázemi. 

Daňová koordinace je prvním stupněm mezinárodního sbližování daňových systémů. 

Vnímáme ji jako vytváření bilaterálních nebo multilaterálních schémat zdanění za účelem 

omezení arbitrážních obchodů. Hlavními cíli daňové koordinace jsou informovanost, 

zamezení daňovým únikům a zamezení dvojího zdanění. Daňová koordinace probíhá nejen 

v Evropské unii a dalších světových zónách volného obchodu a společného trhu, ale také na 

bázi mezinárodních organizací jako je OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj) nebo OSN (organizace spojených národů) prostřednictvím MMF (Mezinárodního 

měnového fondu).
13

 

Daňová aproximace vyjadřuje směr daňová spolupráce, kterým v konečném cíli 

nemusí být sladění daňových soustav, ale pouze jejich sblížení. 

„Daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na 

základě společných pravidel. V rámci harmonizačního procesu lze identifikovat tři základní 

fáze (harmonizační proces nemusí nutně projít všemi třemi fázemi – může např. skončit pouze 

harmonizací základů daně a daňové sazby mohou zůstat rozdílné): 

 výběr daně, kterou je nutno harmonizovat, 

 harmonizace daňového základu (harmonizace metodiky konstrukce), 

 harmonizace daňové sazby.“
14

 

Pokud vezmeme v úvahu spojení daňové harmonizace s nejrůznějšími souvislostmi 

jako daňové základy, daňové sazby, způsob daňové administrativy a aplikace daní, můžeme 

harmonizaci rozlišit na několik úrovní: 

 rozdílné daně ve všech zemích, 

 některé daně společné, některé daně národní, 

 stejné daně ve všech zemích. 

V případě, kdy všechny země aplikují rozdílné daně, můžeme daňovou harmonizaci 

dále rozdělit na situaci, kdy harmonizace neexistuje nebo existuje tzv. míra harmonizace. 

Pojem dílčí harmonizace se používá pro úroveň harmonizace, kdy země užívají pro některé 

                                                 
13

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika., 2010 
14

 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie., 2011, str. 15 
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daně společná ustanovení a pro jiné daně ustanovení národního charakteru. Úroveň 

harmonizace, kdy jsou daně ve všech zemích stejné, můžeme dále členit na situace, kdy 

existují rozdílné daňové základy neboli nominální harmonizaci, nebo rozdílné daňové sazby 

což nazýváme také harmonizace základů daně, anebo stejné daňové sazby což označujeme 

jako celkovou harmonizaci. 
15

  

Výhody harmonizace daní: 

 zjednodušení administrativy, z čehož vyplývá přínos úspory nákladů, času a 

finančních prostředků;  

 harmonizace vede ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektů na trhu; 

 sjednocení daní přináší vyšší transparentnost a efektivnost daní a také přináší 

účinnější kontrolu, která brání vyhýbání se daňové povinnosti. 

Nevýhody harmonizace daní: 

 harmonizace z hlediska příjmů státních rozpočtů omezuje fiskální politiku
16

; 

 bez konkurenčního tlaku vede harmonizace k vyšším daňovým sazbám; 

 vyšší daňové sazby pak zpomalují růst ekonomiky, protože odrazují zahraniční 

kapitál a snižují celkovou produktivitu; 

 harmonizace zasahuje do národní suverenity členských států; 

 harmonizace může výrazně ohrozit příjmové stránky rozpočtů zemí; 

 harmonizace nezabraňuje nadměrné expanzi ve veřejném sektoru. 
17

 

Daňová konkurence (nebo také daňová soutěž) může být chápána jako protiklad 

daňové harmonizace. Daňová konkurence umožňuje daňovým subjektům přemísťovat daňové 

základy do zemí s nižším zdaněním a to buď legální, nebo nelegální cestou. Státy se proto 

snaží přilákat do země daňové základy, jako jsou důchody, obraty firem, úroky a dividendy 

prostřednictvím výhodnějších daňových soustav.  

Pokud má Evropská komise za cíl daňové politiky hladké fungování jednotného trhu a 

zvýšení konkurenceschopnosti nejen subjektů na trhu, ale také Evropské unie jako celku, 

můžeme si stanovit kritéria, která by měla splňovat ať již daňová konkurence, či daňová 

harmonizace. V následující tabulce jsou uvedeny hodnocení daňová harmonizace a soutěže 

podle stanovených kritérií: 

 

 

                                                 
15

 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie., 2011 
16

 TYKOVÁ, T. Harmonizace daní., 1998, č. 44, příloha s. 2-3. 
17

 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie., 2011, str. 25 -33 
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3.1 Hodnocení daňové harmonizace a daňové soutěže 

kritérium daňová harmonizace daňová soutěž 

fiskální autonomie ne ano 

stabilita příjmů státních rozpočtů ne – daňové sazby odrážejí 

specifika členských států 

ano – v zemích, kde 

dochází k odlivu kapitálu 

ovšem ne 

efektivnost veřejných výdajů ne ano 

zvýšení konkurenceschopnosti 

subjektů na trhu 

ano ne – 28 odlišných 

daňových systémů vede 

k dodatečně vyvolaným 

nákladům zdanění 

nevhodná struktura vládních výdajů ne ano 

nadměrné zdaňování nemobilních 

faktorů 

ne ano 

plné využívání výhod spojených 

s jednotným trhem 

ano ne 

efektivní alokace zdrojů ano ne 

existence asymetrických informací ne ano 

diference mezi nominální a 

efektivní sazbou daně 

ne ano 

daňové sazby vyšší nižší 

ekonomický růst nižší vyšší 

Zdroj: NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie., 2011, str.30 – 31.  

3.2 Daňová kvóta 

Daňová kvóta je nejznámější poměrový ukazatel pro měření daňového zatížení 

obyvatel. Daňová kvóta se stanoví jako poměr celkových příjmů veřejných rozpočtů 

plynoucích z daní k hrubému domácímu produktu (HDP) v běžných cenách: 

Rovnice 1 Daňová kvóta 

                    
                     

   
     

Pro srovnávací dílčí analýzy daňového zatížení jednotlivými skupinami daní se 

v čitateli nejčastěji používají skupiny 1000 v členění na 1100 a 1200, skupina 2000 a skupina 

5000(v členění dle OECD) na rozdíl od souhrnné daňové kvóty kdy se v čitateli použije 

součet všech daňových příjmů ve veřejných rozpočtech.  
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Z konstrukce ukazatele vyplývají určité nepřesnosti, mezi které patří především 

vymezení pojmů daň a přesné stanovení daňových příjmů, struktura výdajů veřejných 

rozpočtů a případ deficitního financování. „Zatímco daňová kvóta vyjadřuje spíše 

makroekonomické fiskální hledisko, k účelu analýzy daňových dopadů jsou používány častěji 

efektivní daňové sazby („Effective tax rate“): Průměrná efektivní daňová sazby (AETR), resp. 

marginální efektivní daňová sazba (METR), které vztahují daň, resp. přírůstek daně, k jejímu 

ekonomickému základu, resp. přírůstku daňového základu. Uváděny jsou rovněž implicitní 

daňové sazby či ukazatele průměrné míry daňového zatížení práce, spotřeby či kapitálu.“
18

 

3.3 Polská republika (Rzeczposlolita Polska)  

Polská republika má dvoukomorovým parlamentem, který tvoří Sejm a Senát. Hlavou 

státu je prezident, v současnosti je to Bronisław Komorowski. Správní členění Polska je 

trojstupňové a člení se na vojvodství (województwo), okresy (powiat) a obce (gmina). V roce 

2004 Polsku přistoupilo do EU 

Tabulka 3.2 Základní ukazatele země a hlavní daňové charakteristiky 

Počet obyvatel 38,2 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 312,7  tis. km
2
 Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

386 561 mil. €  

(16 900  €) 

Hlavní město Varszawa (Varšava) Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,7% 

(10,7 %) 

Měna Polský złoty (PLN) 

(1EUR = 4,1877 PLN) 

Daňová kvóta 32,4 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, 2013, str. 296 

Výběr a správu daní v Polsku mají v kompetenci státní správa a samosprávné celky. 

Správa daní je dvoustupňová, tzn. proti rozhodnutí vydaném orgánem I. instance je možné 

podat odvolání k orgánům II. instance.  

Daňový systém Polska je znázorněn v následujícím schématu: 

  

                                                 
18

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 42 
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 Schéma 3.1 Daňový systém Polska 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.3.1 Daň z příjmů fyzických osob (Podatek dochodowy od osób fizycznych)  

Poplatníky daně jsou fyzické osoby, které mají místo bydliště na území Polska nebo 

na území Polska pobývají déle než 183 dní v roce. Tito poplatníci podléhají daňovým 

povinnostem z celkové výše svých příjmů a to bez ohledu na zdroj svých příjmů. Fyzické 

osoby, které nemají bydliště v Polsku a ani se tu obvykle nezdržují, podléhají daňovým 

povinnostem pouze do výše příjmů získaných na území Polska.  

Zdanitelné příjmy podle zákona dělíme do následujících kategorií: 

 příjmy ze závislých povolání, včetně zaměstnaneckého a důchodového příjmu, 

 příjem z nezávislých povolání, 

 příjem z podnikání, 
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 příjem ve vybraných zemědělských sektorech, 

 příjem z nemovitého majetku (příjem z pronájmu), 

 příjem z investic a majetkových práv (investiční příjem), 

 příjem z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitého majetku, 

 ostatní příjem. 

Od daně jsou osvobozeny stipendia, příjmy ze sociálních dávek, výživného a částky 

získané z pojištění osob a majetku. Osvobozené jsou také příjmy důchodců, pracovní benefity 

(stravenky, bony, pitný režim apod.), renty válečných invalidů a jejich rodin. 

Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji (případně rozdíl mezi příjmy a 

paušálními výdaji).  

Sazba daně se odvíjí podle výše zdanitelného příjmu a to následovně: 

 18 % ze základu daně do 85 528 PLN mínus částka snižující daň 556,02 PLN a  

 14 839,02 PLN + 32 % z částky převyšující 85 528 PLN. 

U kapitálových příjmů z prodeje akcií a jiných cenných papíru se používá jednotná 

sazba daně ve výši 19 %.  Základní odčitatelná částka je ve výši 3 091 PLN na poplatníka. 

Do výše 6 % ročního příjmu poplatníka jsou dary na vymezené účely, například pro 

náboženské organizace, církve, charitativní a další neziskové organizace. Na každé 

vyživované dítě ve věku do 25 let dítěte si poplatník může odečíst 1 112,04 PLN.
19

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání k dani z příjmů musí být 

podáno do 30. dubna následujícího roku. Manželé mohou podat společné daňové přiznání, 

pokud jejich manželství trvalo po celé zdaňovací období a mají majetek ve společném 

vlastnictví manželů.  

3.3.2 Daň z příjmů právnických osob (Podatek dochodowy od osób prawnych)  

Daňoví rezidenti jsou společnosti, které mají sídlo nebo vedení na území Polska a 

podléhají dani z příjmů právnických osob v celé výši svých příjmů. Společnosti, které nemají 

své sídlo nebo vedení na území Polska podléhají dani z příjmů právnických osob jen do výše 

příjmů nabytých v Polsku. Právnické osoby podléhající dani z příjmu právnických osob 

mohou mít podobu akciové společnosti (S.A.), společnosti s ručeným omezeným (sp. z o.o.), 

státní podniky, družstva a evropská společnosti a evropská družstevní společnosti. Od daně 

jsou osvobozeny právnické osoby, které mají formu investičních a penzijních fondů. 

                                                 
19

 ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, 2013, str. 298 
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Základem daně je rozdíl mezi příjmy a daňově uznatelnými náklady. Pokud je rozdíl 

záporný vzniká daňová ztráta, kterou lze uplatnit nejdéle v 5 následujících letech (v 

jednotlivém roce je možné odečíst pouze 50% hodnoty ztráty). 

Sazba daně z příjmů právnických osob je v jednotné výši 19% a to i u srážkové daně, 

které se používá například u dividend. 

Zdaňovacím obdobím je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Poplatník se 

může rozhodnou pro klasický kalendářní rok nebo i pro tzv. hospodářský rok. Daňové 

přiznání se podává do 31. března následujícího roku. 

3.3.3 Daň dědická a darovací (Podatek od spadków i darowizn) 

V Polsku jsou poplatníci daně dědické a darovací rozděleni do 3 skupin podle 

příbuzenského poměru mezi dárcem a obdarovaným, respektive mezi zůstavitelem a dědicem. 

V první skupině jsou manžel, manželka, děti a to i adoptované a nevlastní, zeť, snacha, rodiče, 

bratří a sestry, do druhé skupiny patří neteře, synovci, švagrové a švagři. Ve třetí skupině jsou 

ostatní osoby.  

Od daně dědické a darovací je osvobozen majetek ve výši 9 637 PLN pro první 

skupinu poplatníku, 7 276 PLN pro druhou skupinu poplatníků a 4 902 PLN pro třetí skupinu 

poplatníků. Daň je uvalena na čistou tržní hodnotu veškerého majetku, který byl získán 

děděním nebo darováním. 

Sazba daně má klouzavě progresivní vývoj, který závisí na hodnotě nabytého majetku 

a také na tom do které skupiny poplatník patří.  

3.3.4 Daň z nemovitostí (Podatek od nieruchomości) 

Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky, budovy nebo jejich části, budovy nebo 

jejich části spojené s výkonem hospodářské činnosti.  

Poplatníkem daně z nemovitosti je majitel, uživatel, samotný držitel nebo v některých 

případech správce nemovitosti nebo její části, která je ve vlastnictví státu nebo místní 

samosprávy.  

Daňové sazby si stanovují obce, které se musí držet maximálních sazeb stanovených 

zákonem. Výše maximálních sazeb je pro pozemky používané k podnikatelským účelům 0,88 

PLN na m
2
, pro ostatní pozemky 0,45 PLN na m

2
, pro byty 0,73 PLN na m

2
, pro budovy 

sloužící k podnikání je sazba 22,82 PLN na m
2
, pro ostatní budovy 7,66 PLN na m

2
 a 2 % 

z hodnoty tzv. pevných instalací spojených s budovou. Daň se platí ročně.  
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3.3.5 Daň z přidané hodnoty (Podatek od towarów i usług) 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty je v Polsku v souladu se směrnicí Rady 

2006/112/ES.  

Předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) jsou činnosti, které budou zahrnovat 

placené dodávky zboží a poskytování služeb na území Polska, vývoz zboží, dovoz zboží, 

nabytí zboží v rámci státu EU za úplatu a to na území Polska, anebo dodávka zboží v rámci 

EU.  

Plátci DPH jsou subjekty vykonávající činnost podléhající zdanění v rámci vedení 

hospodářské činnosti. Těmito subjekty mohou být fyzické a právnické osoby a také 

organizační jednotky nemající právní subjektivitu. Povinnost zaregistrovat se mají plátci 

v případě, že jejich obrat za přecházející zdaňovací období přesáhne 150 000 PLN. Pokud této 

hranice nedosáhnou, jsou osvobozeni od DPH.   

V Polsku se používají 3 sazby a to základní ve výši 23%, ta platí pro většinu zboží či 

služeb. A dvě snížené sazby ve výši 8 %, která platní pro dodávky některých položek 

potravin, zdravotnických výrobků, pohostinské služby, služby související se zemědělstvím a 

lesnictvím a komunitní bydlení. Druhá snížená sazba je ve výši 5 %, která  je používána na 

dodávky některých potravin, jako je chléb, mléčné výrobky, maso a vybrané publikace jakou 

jsou knihy a periodika (vyjma novin). 

Zdaňovacím obdobím je měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání se musí 

podávat do 25. dní po skončení zdaňovacího období.  

3.4 Rakousko (Republik Österreich) 

Rakousko je spolkovým státem založeným na federativním principu. V Rakousku 

funguje dvoukomorový parlamentní systém, který je tvořen Národní radou a Spolkovou 

radou. Nejvyšším výkonným orgánem je spolkový prezident (od roku 2004 Heinz Fischer) 

spolu s členy spolkové vlády, v jejímž čele stojí spolkový kancléř. Rakousko přistoupilo k EU 

v roce 1995 

Tabulka 3.3 Základní ukazatele země a hlavní daňové charakteristiky 

Počet obyvatel 8,4 mil. Rok zavedení DPH 1973 

Rozloha 83,9 tis. km
2
 Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

314 932 mil. €  

(33 300€) 

Hlavní město Wien (Vídeň) Inflace 

(nezaměstnanost) 

2,6 % 

(4,7 %) 

Měna Euro (EUR/€) Daňová kvóta 42,0 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, 2013, str. 306 
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„Rakouský daňový systém je založen na přímých důchodových daních (dani ze zisku 

korporací a osobní důchodové dani s klouzavě progresivní sazbou daně), nepřímých daní 

(dani z přidané hodnoty a akcízech) a sociálním pojištění. Daňovou soustavu doplňují 

majetkové daně, daň z motorových vozidel a celá řada místních daní. Propojení korporátní a 

osobní důchodové daně je založeno na klasickém systému. Dividendy vyplácené ze 

zdaněného zisku podléhají dalšímu zdanění u akcionářů. V případě korporátního akcionáře je 

srážková daň započtena oproti jeho daňové povinnosti.“
20

  

Schéma 3.2 Daňový systém Rakouska  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
20

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 306 
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3.4.1 Daň z příjmů fyzických osob (Einkommensteuer, ESt) 

Právním základem je zákon o dani z příjmů (Einkommensteuergesetz/EStG, BGBl. č. 

400/1988, v platném znění). Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou osoby, které 

mají bydliště v Rakousku anebo se zde obvykle zdržují (pobývají zde alespoň 183 dní v roce).  

Předmětem daně jsou celosvětové příjmy u osob žijících v Rakousku a u osob, které 

se obvykle zdržují v Rakousku. U osob, které se v Rakousku zdržují měně než 183 dní v roce, 

jsou předmětem daně příjmy z rakouských zdrojů.  

Zdanitelné příjmy fyzických osob se člení do sedmi kategorií: 

 příjmy ze zemědělství a lesnictví, 

 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z obchodu, 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 výnosy z pronájmu a leasingu, 

 ostatní výnosy. 

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny například stipendia, sociální 

příspěvky a pomoci, platby obdržená z nadací nebo z veřejných fondů pro přímou podporu 

umění, vědy a výzkumu. 

Daňový základ lze kromě standardních odčitatelných položek snížit také například o 

pojistné ze životního pojištění, úrokové platby, pořizovací náklady nákupu nově vydaných 

akcií (podílů) v rakouských společnostech do částky 730 EUR. 

 Sazba daně závisí na výši příjmu a je určena takto: 

Tabulka 3.4 Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Zdanitelný příjem 

(EUR) 

Mezní sazba 

daně (%) 
Výpočet daně z příjmů 

do 11 000 0 0 

11 000 – 25 000 36,5 
                               

      
 

25 000 – 60 000 43.214286       
                                

      
 

více než 60 00 50                                       

Zdroj: vlastní zpracování podle https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/steuertarif.html  
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Vypočítanou daň lze snížit o slevy na dani ve výši: 

 494 EUR na manželku (manžela), pokud příjem manželky (manžela) 

nepřesahuje 2 200 EUR u domácnosti s nejméně jedním dítětem je limit 6 000 

EUR 

 494 EUR na 1 dítě, 669 EUR na 2 děti a 220 EUR na každé další dítě u rodiče 

samoživitele, jehož příjem nepřekročil 6 000 EUR. 

 700,80 EUR za každé dítě 

 54 EUR pro zaměstnance 

 400 EUR pro důchodce pokud jejich důchod nepřekročí zákonem stanovenou 

hranici. 

Zdaňovacím obdobím je obecně kalendářní rok, ale samostatně výdělečně činné 

osoby registrované v obchodním rejstříku si mohou zvolit fiskální rok odlišně od 

kalendářního roku. Daňové přiznání se podává nejpozději do 30. dubna v případě 

elektronického podávání do 30. července.  

3.4.2 Daň z příjmů právnických osob (Körperschaftssteuer, KSt)  

Dani z příjmů právnických osob podléhají pouze kapitálové společnosti, jako je 

akciová společnosti (AG), společnost s ručením omezeným (GmbH), soukromé nadace, 

obchodní podniky provozované veřejnými subjekty, asociace, instituce, nadace bez nezávislé 

právní existence a sdružení majetku pro vybrané účely a také komanditní a veřejné obchodní 

společnosti. 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy a to z hlavní i doplňkové činnosti, které jsou 

snížené o vybrané výdaje a ztráty z těchto příjmů.  

Sazba daní ze zisku korporací je 25 % a aplikuje se i na kapitálové zisky. Roční 

minimální daň činí 3 500 EUR pro AG a 1 750 EUR pro GmbH. Minimální daň je splatná 

předem a může být započtena proti finální skutečné daňové povinnosti. Srážková daň je ve 

výši 25 % a uplatňuje se u většiny druhů úroků a jiných kapitálových příjmů. 

Ztráty mohou být přeneseny do následujících období a to bez časového omezení. 

Ztrátu si může nárokovat ve formě odpočtu pouze ten poplatník, který realizuje ztrátu, nelze jí 

tedy převést na jinou právnickou osobu. 

Zdanitelným obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Povinnost podat daňové 

přiznání je do 30. dubna následujícího roku nebo do 30. července pokud poplatník podává 

daňové přiznání elektronicky.  
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3.4.3 Daň z nemovitostí (Grundsteuer) 

„Nemovitý majetek situovaný v Rakousku je předmětem daně z nemovitostí. Daň 

z nemovitostí je uvalena ve výši základní federální sazby násobené koeficientem stanoveným 

pro konkrétní municipalitu. Základní federální sazba je obvykle 0,2 % a koeficient 

municipalit v rozsahu do 500 % základní sazby. Daň je splatná ve čtyřech čtvrtletních 

splátkách. Daň z nemovitostí vlastněných firmami je odečitatelná pro účely daně ze zisku 

korporací.“
21

   

3.4.4 Daň dědická a darovací (Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer) 

Tyto daně byly na základně rozhodnutí Ústavního soudu ke dni 31. 7. 2008 zrušeny.  

3.4.5 Daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer, USt) 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v Rakousku je v souladu se směrnicí Rady 

2006/112/ES s povolenými výjimkami. V Rakousku se pro daň z přidané hodnoty používá 

historický název Umsatzsteuer neboli daň z obratu.    

Dani z přidané hodnoty (DPH) podléhají dodávky zboží a služeb, které provádí 

podnikatel nebo majitel podniku za úplatu v rámci jeho společnosti, vlastní spotřeba, dovoz ze 

třetí země do Rakouska a pořízení zboží uvnitř společenství. Pro účely tohoto zákona se za 

podnikatele považuje každý, kdo vykonává obchodní nebo profesní činnosti například jako 

obchodník, novinář, lektor, pronajímatel.  

Pokud tržby podnikatele nebo vlastníka firmy nepřekročí výši 30 000 EUR za rok tak 

je považován za drobného podnikatele nebo majitele malého podniku a je od DPH 

osvobozen.   

Základní sazba daně je v Rakousku ve výši 20 % a snížená sazba je ve výši 10 %. 

Snížená sazba daně se používá například u základních potravin, knih, novin, časopisů, 

přepravy cestujících, pronájmu nemovitostí určených k bydlení, sběru odpadu. Dále se 

v Rakousku používá mezisazba ve výši 12%. Zvláštní sazba daně se používá v zónách 

Jungholz a Mittelberg a to v základní výši 16 % a snížené výši 10 %. 

Daňové přiznání se podává měsíčně nebo čtvrtletně a navíc ještě ročně. Firmy mohou 

daňové přiznání podávat čtvrtletně, pokud jejich prodej v předcházejícím kalendářním roce 

nepřekročil 100 000 EUR. Daňové přiznání je splatné do 15. dne druhého měsíce 

následujícího po zdaňovacím období. Roční výkaz musí být podán do 30. června 

následujícího roku. 

                                                 
21

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 310 
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3.4.6 Spotřební daně (Verbrauchssteuer)  

Spotřebním daním v Rakousku podléhá alkohol a výrobky obsahující alkohol, šumivá 

vína, vína a meziprodukty, minerální oleje, pohonné hmoty a paliva i tabákové výrobky.  

3.5 Slovenská republika 

Slovenská republika je svrchovaný demokratický stát, který má v čele prezidenta (od 

roku 2004 Ivan Gašparovič). Zákonodárnou moc vykonává jednokomorový parlament 

(Národní rada). Slovensko se dělí na 8 samosprávných krajů. Slovensko přistoupilo k EU 

v roce 2004, s účinností od 1.1. 2009 zavedlo euro.  

V následující tabulce budou uvedeny základní ukazatele země a hlavní daňové 

charakteristiky. 

Tabulka 3.5 Základní ukazatele země a hlavní daňové charakteristiky 

Počet obyvatel 5,5 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 49,0 tis. km
2
 Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

73 954 mil. €  

(19 300 €) 

Hlavní město Bratislava Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,7% 

(14,3 %) 

Měna Euro (EUR/€) Daňová kvóta 28,5 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, 2013, str. 220  

Legislativně vymezuje daňovou soustavu Slovenska zákon o dani z příjmů, zákon o 

místních daních a místních poplatcích za komunální odpady a drobné stavební odpady. Místní 

daně jsou vybírány obcemi nebo územními celky. Mezi důležité odvody daňového charakteru 

patří zejména pojistné sociálního pojištění. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí se 

na Slovensku nevybírají.  

Slovenská daňová soustava se skládá z přímých, nepřímých a místních daní, které se 

dále člení takto: 
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Schéma 3.3 Daňový systém Slovenska 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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3.5.1 Daň z příjmů fyzických osob (Daň z príjmov fyzickej osoby) 

Poplatníkem (daňovník) daně z příjmu je fyzická osoba, která má na území Slovenské 

republiky trvalý pobyt nebo se tu obvykle zdržuje aspoň 183 dní v příslušném kalendářním 

roce, a to souvisle, nebo v několika obdobích. 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 595/2003 Z. z., o dani 

z príjmov jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti (§ 5), 

 příjmy z podnikání, z jiné samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu (§ 6), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 7), 

 ostatní příjmy (§ 8). 

Předmětem daně nejsou přijaté náhrady, příjmy získané děděním a darováním, úvěry 

a půjčky, podíly na zisku (dividenda) vyplácený ze zisku obchodní společnosti nebo družstva 

a další uvedené v zákoně o dani z příjmů v § 3 odst. 2. 

Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o dani 

z příjmů v § 9 odst. 1 a 2 a jedná se například o příjem z prodeje nemovitosti a to za 

podmínek uvedených v tomto zákoně, o příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnost, o 

příjmy z prodeje movitých věcí, o příjmy ve formě dávek, podpory a služby z veřejného 

zdravotního pojištění, individuálního zdravotního pojištění, sociálního pojištění a příjmy ve 

formě dávek a příspěvků na zabezpečení základních životních podmínek a řešení hmotné 

nouze. 

Základ daně se zjistí jako součet  

 částečných základů daně z příjmů podle §5 (příjmy ze závislé činnosti) a §6 odst. 1 a 2 

(příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti – například příjmy ze 

zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, znalci, 

tlumočníci,…), které se snižují o nezdanitelné části základu daně (§11) 

 částečných základů daně z příjmů podle §6 odst. 3 a 4(příjmy z podnikání a z jiné 

samostatně výdělečné činnosti – například příjmy z pronájmu, příjmy z použití díla a 

použití uměleckého výkonu) § 7 (příjmy z kapitálového majetku) a § 8 (ostatní 

příjmy) 

Základ daně zjištění z příjmů v § 6 odst. 1 a 2 (příjmy z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti) lze snížit o daňovou ztrátu.  

Základ daně (částečný základ daně) zjištěný podle § 5 (příjmy ze závislé činnosti) 

nebo § 6 odst. 1a 2 (příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti), anebo součet 
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těchto příjmů se snižuje o nezdanitelné části základu daně. Výši nezdanitelné části základu 

daně ovlivňuje základ daně poplatníka a výši nezdanitelné částky základu daně na 

manželku / manžela (tuto částku uplatnit jen za podmínek stanovených zákonem o dani 

z příjmů) ovlivňuje výše základu daně poplatníka i výše příjmu manželky / manžela. Jak se 

tyto nezdanitelné částky vyvíjí je uvedeno v následujících tabulkách 

3.6 Nezdanitelné části základu daně na poplatníka 

základ daně poplatníka nezdanitelná část základu daně na poplatníka 

je nižší/ rovná 100násobku životního 

minima platného k 1. lednu (19 809 

EUR) 
19,2 násobek životního minima = 3 803,33 EUR 

je vyšší než 100násobek životního 

minima (19 809 EUR) 

44,2 x životního minima – ¼ základu daně poplatníka 
= 

8 755,58 – ¼ základu daně poplatníka 
(když je suma nižší než nula, nevzniká nárok na odpočet 

nezdanitelné části ZD na poplatníka) 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.7 Nezdanitelná část základu daně na manželku / manžela 

základ daně poplatníka manželka / manžel Suma nezdanitelné části 

je nižší / rovný 

176,8 násobku životního 

minima (35 022,312 EUR) 

nemá vlastní příjem 19,2 x životního minima (3 803,33 EUR) 

má vlastní příjem 

19,2 x životního minima – vlastní příjem manželky 

/ manžela 

= 

3 803,33 EUR – vlastní příjem manželky / manžela 

je vyšší než 176,8 násobku 

životního minima 

(35 022,312 EUR) 

nemá vlastní příjem 

63,4 x životního minima – 1/4 základu daně 

= 

12 558,906 EUR – ¼ základu daně poplatníka 

má vlastní příjem 

63,4 x životního minima – 0,25 násobek základu 

daně  –  vlastní příjem manželky / manžela snížený 

o zaplacená pojistné a příspěvky 

= 

12 558,906 EUR – ¼ základu daně poplatníka – 

vlastní příjem manželky /manžela 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Nezdanitelnou částkou základu daně je do 31. prosince 2016 i suma prokazatelně 

zaplacených dobrovolných příspěvků na starobní důchodové spoření a to podle podmínek 

stanovených v § 11 odst. 8 a 9 zákona o dani z příjmů. V následujících odstavcích jsou pak 

uvedené podmínky pro započítání nezdanitelných části základu daně na příspěvek na 

doplňkové důchodové spoření a to i v zahraničí nebo podobného druhu.  

Sazba daně je 19% z té části základu daně, která nepřesáhne 176,8 – násobek sumy 

platného životného minima včetně (což činí 35 022,31 €) a 25% z té části základu daně, která 

přesáhne 176,8 – násobek platného životného minima. Zdanitelné příjmy ze závislé činnosti 

vybraných ústavních činitelů podléhají i zvláštní tzv. „osobitné“ sazbě daně ve výši 5%.  

Za zákonem stanovených podmínek je možné využít daňový bonus na dítě. Výška  

daňového bonusu na dítě se upravuje každý rok k 1.7. a tato suma je platná od ledna do 

června, v letošním roce 2014 činí 21,42 EUR měsíčně. Na období od července do prosince 

bude upravena až v průběhu roku.  

Termín podání daňového přiznání za daň z příjmů fyzických osob je do 31. března.  

3.5.2 Daň z příjmů právnických osob (Daň z príjmov právnickej osoby)  

Za poplatníka s neomezenou daňovou povinností (tzv. daňového rezidenta) se 

považuje právnická osoba, která má na území SR sídlo nebo místo vedení. Předmětem daně 

takovéhoto poplatníka jsou jeho celosvětové příjmy, přičemž při dvojím zdanění je možné 

postupovat v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou. 

Poplatníci s omezenou daňovou povinností (tzv. daňoví nerezidenti) zdaňují jen 

příjmy ze zdroje na území Slovenska. 

Od daně jsou osvobozené příjmy, které jsou uvedeny v § 13 zákona o dani z příjmů, a 

jedná se například o příjmy občanského sdružení včetně odborných organizací, příjmy 

politických strana a hnutí, příjmy státem uznávaných církví a náboženských společností, 

příjmy obce a vyššího územního celku. Osvobozené jsou také výnosy z kostelních sbírek, 

církevních úkonů a příspěvků plynoucí registrovaným církvím a náboženským společnostem, 

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, dluhopisů apod., jako i licenční poplatky 

plynoucí ze zdroje na území Slovenka poplatníkovi členského státu EU, který je konečným 

příjemcem takových příjmů, pokud určitá majetková forma propojení s tímto poplatníkem 

existovala minimálně po dobu období 2 let předcházející dnu výplaty tohoto příjmu.  

Předmětem daně nejsou například příjmy ve formě podílu na zisku vykázané po 1. 

lednu 2004, příjmy získané darováním nebo děděním, příjmy související s nabytím nových 

akcií z důvodu zvýšení základního jmění z nerozděleného zisku předcházejícího období, tak i 
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příjem plynoucí z důvodu výměny akcií při splynutí, sloučení, anebo rozdělení společnosti. 

Dividendy vyplacené ze zisku dosaženého po 1. lednu 2004 také nejsou předmětem daně. 

Základem daně je ve všeobecnosti výsledek hospodaření zjištěný podle zákona o 

účetnictví upravený na daňové účely. V případě daňových nerezidentů, kteří nemají povinnost 

vést účetnictví a ani se ho nerozhodnou vést, se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, anebo 

po dohodě s daňovým úřadem použijí jinou alternativu, metodu výpočtu daňové povinnosti. 

Poplatník si může od kladného základu daně odečíst daňovou ztrátu a to rovnoměrně po 

dobu nejdéle čtyř bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích období.   

  Zdaňovacím obdobím může být kalendářní rok nebo hospodářský rok jiný než 

kalendářní rok (12 po sobě jdoucích měsíců). 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává do tří kalendářních 

měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu je možné prodloužit na základě oznámení 

správci daně o 3 kalendářní měsíce, anebo pokud jsou součástí poplatníkových příjmů i 

příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí o 6 kalendářních měsíců. Daň je splatná v řádném nebo 

prodloužené lhůtě na podání daňového přiznání.  

Sazba daně ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu je u právnické osoby 22%.  

3.5.3 Daň z přidané hodnoty (Daň z pridanej hodnoty) 

„Legislativní úprava daně z přidané hodnoty ve Slovenské republice je v souladu se 

směrnicí Rady 2006/112/ES.“
22

 

Předmětem daně je dodanění zboží za protihodnotu v tuzemsku (SK) uskutečněné 

zdanitelnou osobou, která koná v postavení zdanitelné osoby, poskytnutí služby za 

protihodnotu v tuzemsku (SK) uskutečněné zdanitelnou osobou, která koná v postavení 

zdanitelné osoby, nabytí zboží za protihodnotu v tuzemsku z jiného členského státu Evropské 

unie a dovoz zboží na Slovensko.
23

 

Zdanitelná osoba je každá osoba, která vykonává nezávisle jakoukoliv ekonomickou 

činnost bez ohledu na účel nebo výsledek této činnosti. Každá zdanitelná osoba, která má 

sídlo, bydliště, místo podnikání nebo provozovnu na Slovensku a která dosáhla za nejvíce 12 

předcházejících po sobě následujících kalendářních měsíců obrat 49 790 EUR má povinnost 

se registrovat pro účely DPH. Od 1. ledna 2014 jsou plátci povinni oznámit změnu registrace 

v případě vzniku/zániku provozovny pro účely DPH do deseti dní ode dne, kdy se změnil 

jejich status.  

                                                 
22

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2013, str. 325 
23

 Predpis č. 222/2004 Z. z., Zákon o dani z pridanej hodnoty 
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Základní sazba daně pro DPH je ve výši 20% a je uplatňována na většinu služeb, 

zatímco snížená sazba ve výši 10% je uplatňována na některé farmaceutické produkty, 

některé zdravotnické pomůcky podle celního sazebníku (uvedené v Příloze 7 slovenského 

zákona o DPH), a na některé knihy a podobné produkty. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, nebo se plátce může rozhodnout pro 

zdaňovací období v délce kalendářního čtvrtletí, pokud uplynulo více, jak 12 kalendářních 

měsíců od konce kalendářního měsíce v kterém se stal plátcem, a za 12 předcházejících po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců nedosáhl obrat 100 000 EUR. Daň je splatná do 25 dní po 

skončení zdaňovacího období a ve stejném termínu je každý plátce povinný podat daňové 

přiznání.  

3.5.4 Spotřební daně (Spotrebné dane) 

Spotřebním daním podléhá následující zboží a to při jeho dovozu na území Slovenska 

ze zemí mino EU nebo při jejich propuštění do daňového volného oběhu: 

 minerální oleje, 

 pivo, 

 víno, 

 líh a  

 tabákové výrobky. 

Základy jednotlivých daní jsou stanoveny následovně: 

 pro pivo je základem daně množství piva vyjádřené v hektolitrech, 

 pro víno je základem daně množství vína vyjádřené v hektolitrech, 

 pro tabákové výrobky je základem daně množství tabákových výrobků 

vyjádřených v kusech nebo v kilogramech s výjimkou cigaret, v jejich případě 

je základem daně ve všeobecnosti počet kusů cigaret v spotřebitelském balení 

cigaret a cena cigaret uvedená na kontrolní známce, 

 u lihu je základem daně množství lihu vyjádřené v hektolitrech 100 % alkoholu 

při teplotě 20 °C, 

 u minerálních olejů je základem daně množství minerálních olejů vyjádřené 

v litrech (při teplotě 15 °C) nebo kilogramech anebo množství energie obsáhlé 

v minerálním oleji vyjádřené v MWh (megawatthodinách), 

 pro uhlí je základem daně množství uhlí vyjádřené v tunách (t), 

 u zemního plynu je základem daně množství zemního plynu vyjádřené 

v MWH, 
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 základem daně stlačeného zemního plynu používaného jako pohonná látka je 

množství zemního plynu vyjádřené v kg (kilogramech). 

Daňová povinnost ze spotřební daně z elektřiny, uhlí a zemního plynu vzniká dodáním 

konečnému spotřebiteli. Sazba spotřební daně závisí od konkrétní komodity. 

Zdaňovacím obdobím je z pravidla kalendářní měsíc. Daňové přiznání je možné od 

1. 1. 2014 podávat i elektronicky a musí se podat do 25 dní od skončení zdaňovacího období a 

ve stejném termínu musí být i uhrazena daň. Správu spotřebních daní vykonávají celní úřady.  

Spotřební daně na území Slovenska upravují následující zákony:  

 Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 

neskorších predpisov (zákon č. 98/2004 Z. z.), 

 Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení 

neskorších predpisov (zákon č. 106/2004 Z. z.), 

 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení 

neskorších predpisov (zákon č. 530/2011 Z. z.), 

 Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a 

doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (zákon č. 609/2007 Z. z.). 

3.5.5 Místní daně a poplatky (Miestne dane a poplatky) 

Místní daně a poplatky upravuje především zákon č. 582/2004 Z.z.o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podle tohoto 

zákona se místní daně a poplatky člení na: 

 místní daně, 

o daň z nemovitostí, 

o daň ze psa, 

o daň za užívání veřejného prostranství, 

o daň za ubytování, 

o daň za pronajaté automaty, 

o daň za nevýherní hrací přístroje, 

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

o daň za jaderné zařízení, 

 místní poplatky za komunální odpady a drobné stavební odpady, 

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

Zdaňovacím obdobím pro daň z nemovitostní je kalendářní rok. Daňová povinnost vzniká 1. 

ledna následující po roce, v kterém poplatník získal podíl v nemovitosti podléhající dani. 

Poplatní musí podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období, v kterém mu vznikla 

daňová povinnost podle stavu k 1. lednu tohoto období. Ve všeobecnosti je daňová povinnost 

splatná v plném rozsahu do 15 dní od dne nabytí právoplatného platebního výměru. 

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník nebo správce pozemku ve vlastnictví státu, 

obce nebo vyššího územního celku zapsaný v katastru nemovitostí, nebo nájemce, pokud 

nájemný vztah k pozemku trvá nebo má trvat nejméně pět let a nájemce je zapsaný v katastru 

nemovitostí, anebo má v nájmu pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondem. 

Základní sazba daně z pozemků je 0,25%. Tuto sazbu si ale upravuje obec, přičemž na různé 

druhy půdy jsou stanovené různé sazby daně v rámci stanovených limitů. 

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, nebo správce stavby ve vlastnictví 

státu, obce nebo vyššího územního celku, anebo nájemce, který má v nájmu stavby 

spravované Slovenským pozemkovým fondem. Základní sazba daně ze staveb je 0,033 EUR 

na každý započatý m
2
 zastavěné plochy. Tuto sazby si také upravuje obec a řídí se 

stanovenými limity. Sazba daně závisí na druhu stavby, počtu podlaží a na obci, v které se 

nachází. 

Poplatníkem daně z bytů je vlastník nebo správce bytu ve vlastnictví státu, obce 

nebo vyššího územního celku. Základní roční sazba daně z bytů je 0,033 EUR za každý 

započatý m
2
 podlahové plochy bytu. Tuto sazbu daně si opět může upravit obec všeobecně 

závazným nařízením.  

Daň z motorových vozidel se platí daňovému úřadu v místě, kde je vozidlo 

registrované. Mezi vozidla podléhající dani z motorových vozidel patří vozidla evidovaná na 

Slovensku a používaná pro podnikatelské účely nebo jiné podnikatelské aktivity, které jsou 

předmětem slovenské daně z příjmů. Poplatníkem je fyzická osoba, právnická osoba nebo 

jejich stálá provozovna/organizační složka zapsaná do Obchodního registru, která: 

 je zapsaná jako majitel vozidla v dokladech vozidla, 

 používá vozidlo, které má v dokladech zapsanou osobu, která vozidlo 

nepoužívá na podnikání, 

 zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za používání 

vozidla na podnikatelské účely zaměstnavatele.  

Sazbu daně si určí každý vyšší územní celek sám ve všeobecně závazném nařízení a 

určí se pro osobní automobil podle zdvihového objemu motoru v cm
3
, u ostatních vozidel 
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(např. dodávky, nákladní automobily, autobusy, kamióny a tahače) podle počtu náprav a 

celkové hmotnosti vozidla. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové podání se podává 

do 31. ledna následujícího roku a ve stejném termínu je daň i splatná.  
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4 Komparace daňových systémů 

Čtvrtá kapitola je věnována komparaci daňových soustav České republika a jejich tří 

sousedních zemí a to Polska, Rakouska a Slovenské republiky podle vybraných hledisek. 

Nejprve budeme srovnávat daňové zatížení pomocí daňové kvóty a také pomocí dne daňové 

svobody. Následně pak budou porovnány jednotlivé daně.    

4.1 Daňová kvóta 

Následující graf popisuje vývoj daňové kvóty v % v letech 2007 – 2011 ve vybraných 

zemích Evropské Unie  

Graf 1: Vývoj daňové kvóty v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z grafu vyplývá, že nejvyšší daňové zatížení v celém sledovaném období vykazuje 

Rakousko, jejíž hodnoty daňové kvóty se pohybují v rozmezí 41,9% až 42,7%. Naopak 

nejnižší daňové zatížení v celém sledovaném období vykazuje Slovenská republika a to 

rozmezí 28,1% až 29,4%. Daňová kvóta České republiky se snižuje od začátku sledovaného 

období z hodnoty 36,5% až do roku 2010 na hodnotu 33,5% a v roce 2011 vzrostla na 

hodnotu 34,4%. Daňová kvóta Polska je nižší než má Česká republika a její hodnota v období 

od roku 2007 do roku 2010 klesala z hodnoty 34,8% na hodnotu 31,8% naopak v roce 2011 

vzrostla na hodnotu 32,4%. 
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4.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Tabulka 4.1 Sazby daně z příjmů právnických osob ve vybraných státech pro rok 2014 

 Sazba daně z příjmů FO 

Česká republika 15% + 7% (solidární zvýšení daně) 

Polská republika  18% a 32% 

Rakousko 0 – 50% 

Slovenská republika 19% a 25% + 5% (zvláštní daň) 
Zdroj: vlastní zpracování  

Z tabulky vyplývá, že Česká republika jako jediná má jednotnou daň a to ve výši 15%, 

která se, pokud dílčí základ daně podle § 6 a § 7 přesáhne 48 násobek průměrné mzdy, 

zvyšuje o 7% solidární daně. Sazba daně z příjmů fyzických osob v České republice je sice 

jedna z nejnižších, ale na rozdíl od ostatních států se u zaměstnance vypočítává z tzv. 

„superhrubé mzdy“ což navyšuje odvody státu. V Polsku se používají 2 sazby daně podle 

výše daně příjmů a to ve výši 18% pro základ daně do 85 528 PLN snížené o částku 556,02 

PLN a 32% z částky převyšující 85 528 PLN s přičtením částky 14 839,02 PLN. Na 

Slovensku se používají také dvě sazby daně a to ve výši 19% z té části základu daně, která 

nepřesáhne 176,8 – násobek sumy platného životního minima a to včetně a 25% z té částky 

základu daně, která přesáhne 176,8 – násobek platného životního minima. Příjmy vybraných 

ústavních činitelů podléhají i zvláštní tzv. „osobitné“ sazbě daně ve výši 5%. Rakouskou 

používá 4 sazby daně podle výše zdanitelných příjmů. Výše daně se v Rakousku vypočítává 

nejsložitěji a to podle tabulky uvedené v předchozím textu.  

Tabulka 4.2 Daň z příjmů a příspěvky zaměstnanců snížené o peněžité dávky, 100% 

z průměrného výdělku, jednotlivec 

Daňové zatížení jako % z hrubých příjmů mezd u svobodných bezdětných osob  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Česká republika 23,6 22,3 22,5 23,1 22,8 

Polská republika  25,0 24,4 24,5 24,5 24,6 

Rakousko 34,3 32,8 33,1 33,6 34,0 

Slovenská republika 22,8 21,4 21,7 22,8 22,8 

Zdroj: OECD (2013), Taxing Wages 2013, OEXD Publishing  

Tabulka ukazuje, jakou část ze svého výdělku zaměstnanec opravdu odvede státu a to 

nejen na dani, ale i na ostatních příspěvcích jako je sociální a zdravotní pojištění.  

V následujících příkladech bude vypočtena čistá průměrná měsíční mzda z průměrné 

měsíční mzdy v roce 2013 v jednotlivých zemích. V příkladech bude počítáno s tím, že 

zaměstnavatel má 1 dítě.  
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Výpočet v České republice: Průměrná měsíční mzda pro rok 2013 činila 25.128 Kč.  

Tabulka 4.3 Výpočet čisté mzdy v České republice (částky jsou uváděny v Kč)  

 Zaměstnanec Zaměstnavatel  

Zdravotní pojištění (4,9%; 9%) 1.131,00 2.262,00 

Sociální pojištění celkem (6,5%;  25%) 1.634,00 6.282,00 

 Nemocenské pojištění (0%;  2,3%) 0 577,94 

 Důchodové pojištění (6,5%;  21,5%) 1.634,00 5.402,52 

 Státní politika zaměstnanosti (0%; 1,2%) 0 301,54 

Odvody celkem (11%; 34%) 2.765,00 8.544,00 

Sleva na poplatníka 2.070,00  

Zvýhodnění na 1 dítě  1.117,00  

Daň z příjmů   

 Dílčí základ daně 33.700,00  

 Záloha 5.055,00  

 Záloha po uplatnění slevy a zvýhodnění 1.868,00  

Čistá měsíční mzda 20.495,00  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 33.672,00  

Zdroj: http://kalkulacky.idnes.cz/ 

Pro lepší srovnání činí hrubá průměrná měsíční mzda v eurech 916,24 €, čistá měsíční 

mzda 747,31 € a mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 1.227,78 € (je použit kurz 

k 31. 12. 2013 27,4250 EUR/CZK). 

Výpočet v Polsku: Průměrná měsíční mzda pro rok 2013 činila 3.650,06 PLN.  

Tabulka 4.4 Výpočet čisté mzdy v Polsku (částky jsou uváděny v zł)  

 Zaměstnanec Zaměstnavatel  

Zdravotní pojištění (9%) 283,47  

Sociální pojištění celkem  500,43 663,95 

 Nemocenské pojištění (2,45%) 89,43  

 Příspěvek do důchodového systému (9,76%; 1,5%) 356,25 a 54,75  

Uznatelné zdanitelné pojištění (7,75%) 244,10  

Fond zaručené zaměstnanecké výhody  3,62 

Fond práce  89,43 

Daň z příjmů   

 Dílčí základ daně 3.038,00  

 Záloha (18%) 500,51  

 Záloha finančnímu úřadu  256,00  

Čistá měsíční mzda 2.610,16  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 4.324,60  

Zdroj: http://www.kalkulatory.gofin.pl/ 

Pro lepší srovnání činí hrubá průměrná měsíční mzda v eurech 878,81 €, čistá měsíční 

mzda 628,44 € a mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 1.041,22 € (je použit kurz 

k 31. 12. 2013 4,1534 EUR/PLN). 

Výpočet v Rakousku: Průměrná měsíční mzda pro rok 2013 činila 3.474,42 EUR. 

Výpočet bude proveden pro zaměstnance ve spolkové zemi Vídeň.  

http://kalkulacky.idnes.cz/
http://www.kalkulatory.gofin.pl/
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Tabulka 4.5 Výpočet čisté mzdy v Rakousku (částky jsou uváděny v €)  

 Zaměstnanec Zaměstnavatel  

Sociální zabezpečení  627,83 758,47 

Příspěvek do Fondu pro vyrovnání rodinné zátěže   156,35 

Příspěvek do Hospodářské komory  13,9 

Místní daň   104,23 

Příspěvek do zaměstnaneckého penzijního fondu   53,16 

Daň ze mzdy  678,84  

Čistá měsíční mzda 2.167,75  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 4.560,53  

Zdroj: http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html  

Výpočet na Slovensku: Průměrná měsíční mzda pro rok 2013 činila 824  EUR.  

Tabulka 4.6 Výpočet čisté mzdy na Slovensku (částky jsou uváděny v €)  

 Zaměstnanec Zaměstnavatel  

Zdravotní pojištění (4%; 10%) 32,96 82,40 

Sociální pojištění celkem (9,4%;  25,2%) 77,45 207,64 

 Nemocenské pojištění (1,4%;  1,4%) 11,53 11,53 

 Starobní pojištění (4%;  14%) 32,96 115,36 

 Invalidní pojištění (3%; 3%) 24,72 24,72 

 Pojištění v nezaměstnanosti (1%; 1%) 8,24 8,24 

 Garanční fond (0%; 0,25%) 0 2,06 

 Rezervní fond (0%; 4,7%) 0 39,14 

 Úrazové pojištění (0%; 0,8%) 0 6,59 

Odvody celkem (13,4%; 35,2%) 110,41 290,04 

Daň z příjmů   

 Dílčí základ daně 713,59  

 Měsíční nezdanitelná část základu daně 311,32  

 Měsíční základ daně před zdaněním  402,27  

 Daň z příjmů (19%; 25%) 76,43  

 Bonus na dítě  21,41  

Čistá měsíční mzda 658,57  

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 1.114,04  

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky 

Z předchozích propočtů vyplývá, že průměrné mzdy se v jednotlivých zemích liší na 

Slovensku je nejnižší a to 824 € a v Rakousku je nejvyšší, ve výši 3.474,42 €. Protože je 

rozdíl v průměrné mzdě v Rakousku mnohem větší tak jsou i mzdové náklady a čistá mzda 

mnohem vyšší. Ve výši průměrné mzdy Polské a Slovenské republiky je jen minimální rozdíl 

a díky různým odvodům v těchto státech jsou mzdové náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance a čistá mzda nejnižší v Polsku na rozdíl od hrubé průměrné mzdy, která byla 

nejnižší na Slovensku. Z toho vyplývá, že se v Polsku platí větší daně než na Slovensku, 

protože i když neměla nejnižší průměrnou mzdu tak čistou mzdu vypočtenou z průměrné 

mzdy již měla nejnižší.     

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky
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Z porovnání daně z příjmů fyzických osob vyplynulo, že základ daně je ve všech 

sledovaných zemích založen na stejném principu, jen Česká republika má odlišnost při 

zdanění mzdy, protože se jako základ daně bere tzv. „superhrubá mzda“. V následujícím roce 

by měl být takový způsob výpočtu zrušen a tím by je v tomto ohledu měla Česká republika 

sjednotit s ostatními sledovanými státy. Toto zrušení však přinese i zvýšení sazby daně na 

19%.  

U nezdanitelných částí daně, položek odčitatelných od základu daně a slev na daních 

jsou již značné rozdíly a to jak ve způsobech uplatnění, tak i v možnostech uplatnění těchto 

položek.  

Zdaňovacím obdobím je ve vybraných zemích kalendářní rok, jen v Rakousku si 

osoby samostatně výdělečně činné registrované v obchodním rejstříku mohou vybrat, zda 

zvolí kalendářní rok, nebo fiskální rok jako zdaňovací období.  

4.3 Daň z příjmů právnických osob  

Graf 2 Sazba daně z příjmů právnických osob ve vybraných státech pro rok 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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osob a ta činí 19%. U obou zemí lze za určitých podmínek odečíst ztráta z minulých let od 
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pracovní schopností a pro držitele příslibu investiční pobídky. Slovensko má sazbu daně vyšší 

a to ve výši 22% ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu. Rakousko používá nejvyšší 

25% sazbu daně. V Rakousku, jako v jediné zemi, je možné převádět ztrátu bez časového 

omezení.  

Při uplatňování daňové ztráty jsou v jednotlivých zemích odlišnosti, protože v České 

republice je možné ztrátu z minulých let uplatnit celou, nebo po částech, a to v nejdéle v 5 

zdaňovacích obdobích následujících po období, ve kterém ztráta vznikla. V Polsku je lhůta 

pro uplatnění ztráty stejná jako v ČR, ale v jednotlivém zdaňovacím období je možné odečíst 

pouze 50% hodnoty ztráty. Na Slovensku je princip použití stejný jako v ČR, ale časové 

období, po které je možné uplatnit ztrátu je pouze čtyřleté. V Rakousku jako v jediné 

z vybraných zemí není uplatnění ztráty z minulých let nijak časově omezeno.   

4.4 Daň z přidané hodnoty 

Graf 3 Sazba daně z přidané hodnoty ve vybraných státech v roce 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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používá pouze 10% sníženou sazbu daně. Rakousko má ještě dvě zvláštní sazby daně, které se 

používají v zónách Jungholz a Mittelberg a to ve výši 16% a 10%.  

Nová vláda v České republice se snaží o zavedení druhé snížené sazby již v příštím 

roce a to ve výši 10% u léků, knih, dětských plen a nenahraditelné dětské výživy. O snížení 

sazby DPH na dětské pleny bude muset vláda ještě jednat s Evropskou komisí.  

4.5 Den daňové svobody 

Den daňové svobody umožňuje jednoduchou orientaci v oblasti celkového daňového 

zatížení. Den daňové svobody rozlišuje rok na dvě období. V prvním období daňoví 

poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů vlády, veřejných a vládních institucí, takzvaně 

vydělávají pro stát. Druhé období začíná dnem daňové svobody a představuje období, kdy si 

poplatníci vydělávají sami na sebe, to znamená, že o účelu vydělaných peněž rozhodují sami.  

Den daňové svobody se v České republice vyhlašuje od roku 2000. Výpočet provádí 

Liberální institut a vychází z odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). Tato metodika umožňuje porovnání České republiky s ostatními státy. Dozvídáme 

se tak, že na Slovensku tento den pro rok 2013 připadá již na 17. května a v Polsku na 7. 

června. V Rakousku naopak den daňové svobody připadá až na 9. července.  

Tabulka 4.7 Den daňové svobody ve vybraných státech v letech 2009 – 2013  

stát / rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Česká republika 13. 6 18. 6. 15. 6. 9. 6. 11. 6. 

Polsko 10. 6. 11. 6. 15. 6. 12. 6. 7. 6. 

Rakousko 13. 7. 13. 7. 13. 7. 10. 7. 9. 7. 

Slovenská republika 17. 5. 23. 5. 22. 5. 19. 5 17.5. 
Zdroj: vlastní zpracování  
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5 Závěr 

Tato práce se zabývala problematikou harmonizace daňových soustav ve vybraných 

státech Evropské Unie. V první části se čtenář seznámil se základními pojmy z oblasti daňové 

problematiky a dále s daňovou soustavou České republiky. V další části práce byly vysvětleny 

teoretické aspekty daňové harmonizace a koordinace. Daňová harmonizace je definována jako 

proces sbližování daňových soustav a jednotlivých daní států na základě dodržování 

společných pravidel. Dále byly vymezeny základní pozitivní a negativní stránky harmonizace, 

se kterými se Evropská unie musí potýkat. Dále byly v této práci popsány daňové soustavy 

vybraných zemí EU a to konkrétně Polska, Rakouska a Slovenské republiky. Další kapitola 

byla věnována praktickému srovnání vybraných států a to podle výše daňové kvóty, 

z hlediska daně z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. Dále bylo 

porovnáváno datum dne daňové svobody.  

Při psaní této bakalářské práce jsem se občas potýkala s problémem dostupnosti 

informací. Přestože EU vytvořila internetové stránky pro shromažďování informací a rovnání 

v této oblasti, jsou údaje na této stránce uváděné často zastaralé, někdy i neplatné. 

Daňové systémy vybraných států EU jsou podobné, ale při jejich srovnávání lze 

narazit na rozdíly, které vyplývají z rozdílného vývoje těchto zemí a to z historického, 

ekonomického, politického i náboženského. Vybrané státy používají formu přímých i 

nepřímých daní, ale jednotlivé daně se liší velikostí sazeb a někdy i obsahovým vymezením. 

Největší rozdíly jsou u výpočtu daně z příjmů fyzických osob v České republice, která jako 

jediná používá u zaměstnanců tzv. „superhrubou mzdu“. Tento způsob výpočtu by se 

v následujícím roce měl změnit a sjednotit s ostatními státy, to ale přinese zvýšení sazby daně 

z příjmů na výši 19%.  

Harmonizace nepřímých daní v rámci EU probíhá rychleji, protože je důležitá pro 

možnost obchodování mezi jednotlivými státy a pro existenci jednotného evropského trhu. U 

přímých daní můžeme hovořit spíše o daňové koordinaci než o harmonizaci. Jedním z důvodů 

pomalejšího průběhu harmonizace přímých daní může být i to, že pro úspěšné schválení 

dalšího vývoje v rámci daňových otázek je potřeba jednomyslného souhlasu všech členských 

zemí, což při 28 různých názorech, zájmech a specifických národních politikách může být 

značně obtížné.  

Evropská unie by se měla zabývat bojem proti škodlivé daňové konkurenci a 

podporovat větší spolupráci mezi daňovými správami jednotlivých států a tím předcházet 

daňovým únikům do daňových rájů a snižovat tím počet daňových podvodů.   



 

 

55 

Seznam použité literatury 

Knihy 

1. BONĚK, V. P. BĚHOUNEK, V. BENDA A A. HOLMES. Lexikon – Daňové pojmy. 

Ostrava: Sagit, 2001. 626 s. ISBN 80-7208-265-5 

2. HEMMELGARN, Thomas, ed. Taxation Trends in the European Union. 2013 Edition. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 316 s. ISBN 978-92-79-

28852-4. 

3. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 

276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. 

4. NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0. 

5. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vyd. Praha: Linde, 2013. 392 s. ISBN 978-80-

7201-925-0. 

6. ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2008. 301 s. ISBN 978-80-7400-005-8. 

 

Zákony  

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

2. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

3. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

4. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.  

5. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

6. Zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 

7. Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.  

8. Zákonné opatření Senátu č 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. 

 

Elektronické dokumenty a ostatní 

1. http://dendanovesvobody.cz/ 

2. http://www.businessinfo.cz 

3. http://www.danarionline.cz 

4. http://www.finance.cz  

5. http://www.finance.sk 

6. http://www.mzv.cz 



 

 

56 

7. http://www.paiz.gov.pl 

8. http://www.szco.sk 

9. http://www.ucetnikavarna.cz 

10. http://www.zakonypreludi.sk 

11. https://www.bmf.gv.at/  

12. https://www.financnasprava.sk/ 

13. https://www.iaeste.at 

14. PWC, Dane do vrecka 2014 [online]. PwC [3. 1. 2014] Dostupné z: 

http://www.pwc.com/sk/sk/publikacie/assets/2014/dane-do-vrecka-2014.pdf 

15. zprávy a dokumenty domácích a mezinárodních renomovaných institucí (ČNB, vláda, 

OECD, MMF, IBRD, FED apod.) 

  



 

 

57 

Seznam zkratek 

€ (EUR) – euro (měna Evropské unie) 

°C – fstupňů Celsia 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

cm
3
 – kubický centimetr 

CZK – koruna česká 
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ES – Evropské společenství  
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Kč – koruna česká 

km – kilometr 

l – litr 

m
2
 – metr čtvereční 

mil. – milion 

MMF – Mezinárodního měnového fondu 

např. – například 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

OSN – organizace spojených národů 

PLN – polský zlotý 

popř. – popřípadě 

Sb. – sbírky 

t – tuna 

tzn. – to znamená 

USA – Spojené státy americké (United States of America)



 

 

 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 
 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 

3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 

  



 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Základní daňové charakteristiky členských zemí Evropské unie k 31. 12. 2011 

 


