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Příloha č. 1 - Základní teoretické aspekty 

 Pro správnou charakteristiku a zhodnocení daňového systému České republiky je více 

než vhodné nejdříve stanovit základní teoretické aspekty a definovat základní daňové pojmy, 

které jsou nezbytné pro porozumění zvoleného tématu. 

1.1 Daň a její konstrukce 

 Téměř každý stát používá k financování své činnosti daně, poplatky, výnosy 

z majetku, státní půjčky, povinné příspěvky do státních fondů a také vydávání státních 

cenných papírů. Přičemž daně jsou jedním z nejdůležitějších příjmů do veřejných rozpočtů. 

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

rozpočtu (státního rozpočtu, místních rozpočtů). Tato platba je neúčelová, což znamená,  

že výnos z konkrétní daně není použitý na financování konkrétní vládní činnosti  

nebo projektu, ale je zařazen do celkových daňových příjmů, z nichž jsou poté financovány 

různé veřejné potřeby a statky. Mezi další charakteristickou vlastnost daně patří 

neekvivalentnost, která vyjadřuje to, že si poplatník nemůže za zaplacení daně nárokovat 

protihodnotu odpovídající výši odvedené daně. Daň může být pravidelně se opakující  

nebo nepravidelná, která se platí za určitých zákonem stanovených okolností. Za platbu 

daňového charakteru se dá považovat i clo, neboť je to povinná, neúčelová a nepravidelná 

platba, která se platí při přechodu zboží nebo služeb přes státní hranice. 
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 Poplatek se od daně liší především tím, že je peněžním ekvivalentem za služby 

poskytované veřejným sektorem. Je tedy účelový, dobrovolný, nepravidelný  

a také nenávratný. Kubátová (2006) uvádí, že stát (obec) a subjekt vstupují do transakce,  

kdy subjekt dostává za zaplacení poplatku konkrétní protihodnotu. Místní poplatky, které jsou 

vybírány v České republice, jsou součástí daňových příjmů obcí, mají charakter místních daní,  

ale jako daně definovány nejsou.  Nicméně nejsou to poplatky v pravém slova smyslu, 

v některých zemích jsou místními daněmi (například na Slovensku mají zavedenou daň  

ze psa, což je ekvivalent poplatků ze psů v České republice). 

 Hranice mezi daní a poplatkem je velice tenká a někdy je velmi obtížné poznat, zda 

má platba daňový či nedaňový charakter. Takovýmto sporným případem jsou například 

příspěvky na sociální zabezpečení a příspěvky na zdravotní pojištění. Na tyto příspěvky  

by se dalo pohlížet jako na daně především kvůli povinnosti je platit, přičemž výše příspěvku  
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je určena zejména výší důchodu, z něhož se platí – podobně jako u daně. Naopak nedaňový 

charakter příspěvku na sociální pojištění naznačuje to, že jeho výše závisí na výši plnění – 

podobně jako u poplatku. Příspěvky někdy bývají odváděny do zvláštního fondu nikoliv  

do veřejného rozpočtu. V České republice jsou příspěvky na sociální pojištění příjem  

do státního rozpočtu, ale příspěvky na zdravotní pojištění jsou odváděny do zvláštního fondu, 

do kterého však přispívá i stát.
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 Další možností jak financovat veřejný rozpočet je použití půjček. Půjčka je úvěrový 

příjem, je tedy návratná, nepovinná a nenávratná platba. Může být jak účelová,  

tak i neúčelová a to podle toho, zda byla tato platba vládou přijata na financování konkrétního 

projektu nebo činnosti, nebo zda bylo jejím cílem pouze vyrovnat deficit státního rozpočtu. 

Půjčky jsou většinou realizovány pomocí upsání státních, obecních a dalších dluhopisů. 

Cenou za poskytnutí finančních prostředků jsou vyplácené úroky.
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1.2 Funkce daní 

 Moderní daně by měly plnit mnoho funkcí, těmi nejdůležitějšími jsou funkce fiskální, 

alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační. Je tedy patrné, že daně si kladou za cíl  

již mnohem více než jen naplnit veřejné rozpočty. I když tato funkce, tedy funkce fiskální, je 

primárně požadovanou a hlavní funkcí daní. Nicméně ignorování dalších funkcí daní může 

mít výrazné makroekonomické i mikroekonomické důsledky, jako například zvýšení 

nezaměstnanosti či úpadek ekonomického subjektu.
4
  

Alokační funkce se projevuje v případech selhávání tržního mechanismu,  

tedy v případech, které neodpovídají představám státu o optimálním rozvoji společnosti.  

Za příčiny tržního selhání se považují nedokonalá konkurence, existence veřejných statků  

a externalit. Stát se v tomto případě snaží ovlivňovat alokaci zdrojů s cílem zvýšit 

ekonomickou efektivnost. Může například poskytovat zvýhodnění prostřednictví daňových 

úspor, pomocí nepřímé daňové podpory. Stát může podporovat subjekty, aby zmenšovaly 

svoji spotřebu, může například podporovat úspory na stáří pomocí odpočtu příspěvků  

na penzijní připojištění od základu daně z příjmů. Někdy i nevýznamné snížení daně pomůže 

alokovat prostředky tam, kde to stát považuje za účelné.
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Redistribuční funkce pracuje na principu přerozdělování důchodů ve společnosti. 

Rozdělení důchodů ve společnosti, ke kterému dochází na základě tržního mechanismu, je 

sice tržně efektivní, avšak pro společnost často neakceptovatelné. Z tohoto důvodu by daně 

měly plnit redistribuční funkci, kdy by mělo docházet ke zmenšení rozdílů v důchodech 

jednotlivých subjektů. Daně se ve větší míře vybírají od bohatších subjektů a tím dostává stát 

možnost poskytovat transfery, které zvyšují příjmy chudším subjektům. Tento redistribuční 

proces funguje i v případě podnikatelských subjektů, kdy dochází například k přerozdělení 

mezi bohatšími a chudšími regiony. 

Stimulační funkce využívá faktu, že daně jsou všeobecně negativně přijímány  

a daňové subjekty jsou proto ochotny udělat hodně pro to, aby daňovou povinnost co nejvíce 

snížily. Proto se zavádí různé formy daňových úlev nebo se zavádí vyšší zdanění. Daně  

tedy mají stimulovat subjekty k určitým činnostem nebo naopak k jejich vyvarování. 

Příkladem daňové úspory je možnost snížení základu daně o ztrátu z podnikání z minulých 

let. Nejtypičtějším příkladem negativní stimulace je vysoké zdanění alkoholických nápojů  

a tabákových výrobků. V tomto případě chce stát pomocí vysokého zdanění regulovat 

spotřebu těchto výrobků, protože poškozují zdraví jejich spotřebitelů. 

Stabilizační funkce daní se vyznačuje především využíváním daní ke zmírňování 

výkyvů ekonomického cyklu. V období konjunktury, které je charakteristické rychle 

rostoucím důchodem a spotřebou, odčerpávají daně větší podíl. Tím se akumulují finanční 

prostředky na období stagnace a zároveň daně předcházejí přehřátí ekonomiky. V období 

stagnace daně odčerpávají do veřejných rozpočtů menší podíl a tím pomáhají nastartovat 

ekonomiku. Využití stabilizační funkce je podmíněno rozpočtovou kázní v dobách 

konjunktury, kdy je nezbytné tvořit finanční rezervy. 

1.3 Daňová soustava a daňový systém 

 Jednotlivé daně, které jsou vybírány na území určitého státu a v určitém časovém 

období, jsou upravovány daňovými zákony. Tento souhrn daní tvoří daňovou soustavu. 

Faktory, které ovlivňují uspořádání daňové soustavy, jsou velikost státu, územní členění, 

tradice způsobu výběru daní, ale také závazky plynoucí ze zapojení do mezinárodních 

integračních procesů. Daňový systém je širším pojmem než daňová soustava a zahrnuje 

kromě daňové soustavy i právně, organizačně a technicky konstituovaný systém institucí, 

které zabezpečují správu daní, jejich vyměřování, vymáhání a kontrolu, a rovněž systém 
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nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu k daňovým 

subjektům.
6
  

Vančurová (2012) uvádí tyto zásady dobrého daňového systému:  

- Zabezpečení dostatečného daňového výnosu 

- Spravedlnost: Tato zásada vychází z předpokladu, že výše celkového daňového 

zatížení občana by měla odpovídat velikosti užitku, který může od státu získat 

spotřebou státem poskytovaných statků a služeb, ale také by měla odpovídat platebním 

možnostem jednotlivých občanů. Spravedlnosti by tedy mělo být dosaženo principem 

prospěchu a principem platební schopnosti. 

- Efektivnost: Daňový systém by neměl zasahovat do tržních vztahů, především  

by neměl způsobovat ztrátu mrtvé váhy, která vzniká v případech, kdy uložená daň 

sníží užitek daňového subjektu, aniž by současně znamenala výnos veřejného 

rozpočtu. Celý daňový systém měl být schopný fungovat s co nejnižšími 

administrativními náklady výběru daně.  

- Právní perfektnost: Z právního hlediska by daňové zákony měly být tak dokonale 

zkonstruovány, aby minimalizovaly možné nepřesné formulace, které umožňují 

vyhýbání se daní či daňové úniky. 

- Jednoduchost a jednoznačnost: V daňových zákonech by měl každý občas nalézt jasné 

odpovědi na otázky jakou daň, kdy a v jaké výši zaplatit. 

- Transparentnost: Daňový systém by měl být konstruován tak, aby každému bylo jasné, 

jak daně působí, od koho jsou vybírány a kam plyne jejich výnos. 

- Pružnost: Daňový systém by měl být schopný rychle reagovat na měnící se požadavky 

společnosti, ale i na celkový stav ekonomiky.  

- Správné ovlivňování chování ekonomických subjektů: Daně by měly být vládou 

chápány jako nástroj pro podporu žádaných ekonomických aktivit občanů a současně 

také fiskálním nástrojem k dosažení cílů hospodářské politiky. 

1.4 Daňový subjekt 

Vančurová (2012) definuje daňový subjekt, jako osobu povinnou strpět, odvádět  

nebo platit daň. Daňový subjekt je podle daňového řádu poplatník, plátce nebo právní 

zástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. 

Poplatníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjem nebo majetek je podroben 
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dani. Poplatník je obvykle také povinen daň sám platit. V některých případech bylo těžké 

poplatníka daně určit, proto existuje další druh daňového subjektu a to zmiňovaný plátce 

daně. Plátcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má pod svou majetkovou 

odpovědností povinnost odvést do veřejného rozpočtu daň sraženou jiným poplatníkům  

nebo vybranou od jiných subjektů. 

1.5 Předmět daně 

Pro efektivní a správné vybrání daně je nutné co nejpřesněji vymezit předmět daně. 

Pro zamezení vyhýbání se daním je předmět daně obvykle doplněn vynětím, které předmět 

daně zužuje. Obecně je předmětem zdanění veličina, ze které se daň vybírá
7
. Předmětem daně 

může být příjem, majetek, ale i výrobky a služby. 

1.6 Základ daně a sazba daně 

Pro stanovení daňové povinnosti je třeba předmět daně kvantifikovat. Předmět daně 

vyjádřený v měřitelných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel je definován  

jako základ daně. Měřitelné jednotky mohou být fyzikální (tedy například m
2
)  

nebo v hodnotovém vyjádření (tedy v korunách). Podle způsobu, jakým je vyjádřen základ 

daně se odvíjí i typ sazby. Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu 

daně, upraveného o případné odpočty, stanoví základní částka daně
8
. 

1.7 Osvobození od daně a sleva na dani 

Část předmětu daně nemusí být zahrnuta do základu daně, a je tedy od daně 

osvobozena. Osvobození od daně lze definovat jako část předmětu daně, ze které se daň 

nevybírá, daňový subjekt ji není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu 

daně. Dalším nástrojem, který může být využit pro snížení daňové povinnosti, je sleva  

na dani. Tato sleva snižuje základní částku daně. 

1.8 Zdaňovací období 

Posledním pojmem je zdaňovací období, kterým je pravidelný časový interval,  

za který se základ daně stanoví a daň se vybírá. Základní zdaňovací období je zpravidla 

kalendářní rok, ale v České republice se využívá i hospodářský rok, kalendářní čtvrtletí  

nebo kalendářní měsíc. 
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Příloha č. 2 - Vybraná nová daňová terminologie 

Původní znění pojmu Nový ekvivalent pojmu 

společnost obchodní korporace 

podnik obchodní závod 

sdružení bez právní subjektivity společnost 

občanské sdružení spolek 

společník společnosti člen korporace 

účastník sdružení společník společnosti 

dividenda podíl na zisku 

akcie podílový list, podíl 

obchodní podíl podíl v obchodní korporaci 

podnikání a jiná samostatná výdělečná 

činnost 

samostatná činnost 

nemovitost nemovitá věc 

daň z nemovitostí daň z nemovitých věcí 

pronájem nájem 

nájem podniku pacht závodu 

půjčka zápůjčka 

závazek dluh 

úvěry a půjčky úvěrové finanční nástroje 

finanční pronájem s následnou koupí najaté 

věci 

finanční leasing 

místo podnikání sídlo podnikatele 

subjekt, který daňově odepisuje majetek odpisovatel 

dědění nebo darování bezúplatné nabytí (označováno v zákoně o 

daních z příjmů) 

právní subjektivita právní osobnost 

lhůta lhůta (nutně v tomto čase něco vykonat, 

odlišení od doby), většinou se objevuje 

pojem doba 

Tabulka 2: Vybraná nová daňová terminologie
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Příloha č. 3 - Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky (DPFO) 

Od základu daně lze odečíst: 

 hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na účely vyjmenované ZDP, pokud jejich 

úhrnná hodnota přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.  

Lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve 

bezpříspěvkového dárce se oceňuje na 2 000 a hodnota odběru orgánu od žijícího 

dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč; 

 úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního 

úvěru maximálně do výše 300 000 Kč u poplatníků v téže společně 

hospodařící domácnosti; 

 úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč; 

 zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle 

pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné 

osobě a pojišťovnou, přičemž výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána  

až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce,  

v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Další podmínky jsou uvedené v ZDP. 

Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč,  

a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. 

 členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace 

odborové organizaci. Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, 

s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však  

do výše 3 000 Kč za zdaňovací období; 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nejvýše však 10 000 Kč.  

U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením až 13 000 Kč a u poplatníka  

s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč; 

 daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období  

nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně  

po období, za které se daňová ztráta vyměřuje; 

 odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 

vzdělávání. 
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Příloha č. 4 – Slevy a daňové zvýhodnění DPFO 

 základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka; 

 slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem  

ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující  

za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek; 

 základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod 

pro invaliditu prvního nebo druhého stupně; 

 rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně; 

 slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem 

průkazu ZTP/P, 

 slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,  

a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském 

studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 

28 let. Za každý měsíc, kdy podmínka studia nebyla splněna, si poplatník  

od částky 4020 Kč odečítá 335 Kč. 

 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 

 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

Dále si může poplatník uplatnit také slevu na dítě ve formě daňového zvýhodnění  

ve výši 13 404 Kč ročně. Tuto slevu může využít jeden z poplatníků, se kterým dítě žije 

v domácnosti. Výše slevy na dani se zvyšuje na dvojnásobek, je-li dítě držitelem průkazu 

ZTP/P. O slevu na dítě může být vypočtená daň snížená až do nuly. Pokud základní částka 

daně nebyla dost velká k tomu, aby poplatník mohl využít celou slevu na dítě, může  

mu vzniknout nárok na daňový bonus, tj. právo požádat stát, aby mu zbytek doplatil.
10
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Příloha č. 5 – Zálohy DPFO 

Daň z příjmů fyzických osob se neobejde bez povinnosti platit zálohy. Výše a četnost 

záloh se odvozuje od poslední známé daňové povinnosti. Do poslední známé povinnosti  

se nezahrnuje dílčí základ daně z ostatních příjmů. Základ daně se sníží o velikost dílčího 

základu daně z ostatních příjmů. Základní pravidla pro stanovení zálohové povinnosti uvádí  

§ 38a ZDP. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá povinnost nepřesáhla  

30 000 Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 

150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První 

záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá záloha je splatná  

do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová 

povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 25 % poslední známé daňové 

povinnosti. První záloha je splatná k 15. třetího měsíce, druhá záloha je splatná k 15. šestého 

měsíce, třetí záloha je splatná k 15. devátého měsíce a čtvrtá záloha je splatná  

k 15. dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Výše záloh by mohla být až příliš zatěžující  

pro poplatníka, který má značnou část svých příjmů ze závislé činnosti, protože by takový 

poplatník podléhal dvojí zálohové povinnosti. Pokud by jeho poslední známá daňová 

povinnost byla vyšší než 30 000 Kč, měl by podléhat oběma typům daňových záloh (daň  

z příjmů ze závislé činnosti je odváděna v měsíčních zálohách ve formě srážek ze mzdy, 

kterou za zaměstnance provádí zaměstnavatel, druhá zálohová povinnost by vyplývala 

z překročení 30 000 Kč). Proto když základ daně z příjmů ze závislé činnosti činí nebo je 

rovna 50 % celkového základu daně, podléhá poplatník pouze zálohám na daň z příjmů  

ze závislé činnosti a další zálohy neplatí. Pokud je dílčí základ daně ze závislé činnosti menší 

než 50 % základu daně, ale větší než 15 % základu daně, platí poplatník zálohy na daň 

v poloviční výši. Při poměru menším než 15 %, platí poplatník zálohy na daň v plné výši.  

Při výpočtu daňové povinnosti se zálohy za celé zdaňovací období odečtou od výsledné daně. 

Výsledkem může být daňový nedoplatek či daňový přeplatek.
11
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Příloha č. 6 – Daň z příjmů právnických osob v ČR 

 Daň z příjmů právnických osob je poměrně mladou daní v moderních daňových 

systémech, nechybí samozřejmě ani v daňovém systému České republiky. V posledních 

desetiletích se nicméně vedou spory na teoretické úrovni o tom, zda je existence této daně 

vhodná nebo dokonce nutná. Hlavním důvodem těchto sporů je především to, že vlastníci 

právnických osob jsou právě fyzické osoby, jejichž příjmy jsou předmětem daně z příjmu 

fyzických osob. Daň z příjmů právnických osob by právě z tohoto důvodu bylo možné 

odstranit a ponechat zdanění právnických osob až na okamžik, kdy se tento příjem dostane  

až ke konečnému vlastníkovi, tedy k fyzické osobě. Dalším negativem zdaňování příjmů 

pomocí daně z příjmů právnických osob, které snižuje její význam, je i to, že tato daň zdaňuje 

kapitál, který je v současné době globalizované ekonomiky hodně mobilní. Zvýšená snaha  

o jeho zdanění nemusí nutně vést ke zvýšení daňových výnosů, ale spíše k přesunu kapitálu 

do jiného státu s nižším zdaněním. Naopak snižování daňového zatížení zisků podniků může 

krátkodobě vést ke zvyšování daňových výnosů v důsledku přelévání základů daně. 

V dlouhodobém časovém horizontu však dochází k poklesu daňových výnosů z této daně, 

protože v rámci konkurenčních bojů výše popsanou daňovou politiku používá většina států. 

S ohledem na předmět zdanění jsou pro výnosy z daně z příjmů právnických osob 

charakteristické velké konjunkturální výkyvy. Proto v současné době doznívající ekonomické 

krize je výpadek ve výnosu daně z příjmů právnických osob stále markantní.
12

  

Existují ale také pádné argumenty pro zachování daně z příjmů právnických osob. 

Vančurová například uvádí, že je jednodušší stanovit základ daně z příjmů právnických osob 

a proto existují mnohem lepší možnosti kontroly této daně. Dále zdanění právnické osoby 

umožňuje mnohem rychleji dopravit její daňový výnos do veřejného rozpočtu. Posledním 

argumentem je, že právnická osoba sleduje i jiné specifické cíle, které mohou být odlišné  

od cílů jejich vlastníků a proto zdanění příjmů právnické osoby umožňuje ovlivňovat její 

chování společensky vhodným způsobem. Podíl daně z příjmů právnických osob  

na celkových daňových výnosech se v posledních letech snižuje, stále však tvoří okolo 10 % 

daňových příjmů. Tato daň je univerzální důchodovou daní, které podléhají všechny 

právnické osoby.
13

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou právnická osoba, organizační složka 

státu, podílový fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle 
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zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, fond penzijní společnosti, 

kterým se pro účely ZDP rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností, svěřenský fond 

podle občanského zákoníku, jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého  

je založena nebo zřízena, poplatníkem.  

Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou rovněž rozděleni na daňové rezidenty 

a nerezidenty. Daňovými rezidenty České republiky jsou poplatníci daně z příjmů 

právnických osob, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, 

kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Daňoví rezidenti České 

republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje  

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

nemají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. 

Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů  

na území České republiky. Nově se v ZDP objevuje pojem „veřejně prospěšný poplatník“, 

který v omezeném významu nahrazuje neziskové subjekty. Nezahrnuje ale nadace určené 

k podpoře osob blízkých zakladateli ani společenství vlastníků jednotek. 

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

V souvislosti s inkorporací zrušené daně dědické a darovací do ZDP platí nový režim 

zdaňování příjmů z darů a dědictví. Bezúplatné plnění je nově předmětem daně z příjmů 

právnických osob a ovlivní základ daně dle účtování, buď přes výnosy nebo při rozvahovém 

účtování zvýšením výsledku hospodaření podle § 23 odstavce 3 písmene a) bodu 16 ZDP.  

U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem z reklamy, z členského 

příspěvku, v podobě úroku a z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku. 

Na předmět daně z příjmů právnických osob se vztahuje celá řada osvobození, které  

je uvedeno v § 19 a § 19b ZDP. Jedná se například o členský příspěvek podle stanov, statutu, 

zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý zájmovým sdružením právnických osob,  

u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu 

činnosti, spolkem, který  není organizací zaměstnavatelů, odborovou organizací, politickou 

stranou nebo politickým hnutím nebo profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou 

Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky a dále například 

výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví 

a náboženských společností. Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje také například 

bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, příjem, pokud k němu došlo na základě 
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rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě nabytí vlastnického 

práva k pozemku nebo zřízení věcného břemene. 

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob 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 anebo účetní období, pokud je  

toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. 

Základ daně právnických osob se odvozuje od výsledku hospodaření (nebo rozdílu 

mezi příjmy a výdaji) před zdaněním. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění  

a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané 

poplatníkem. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje,  

které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění  

a udržení příjmů uplatněny. Výdaji, které lze uplatnit jsou například odpisy hmotného 

majetku, škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení 

policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených 

zvláštními předpisy, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny. 

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále podstatně upravuje. 

Tyto úpravy buď navyšují nebo naopak snižují výsledek hospodaření (nebo rozdíl  

mezi příjmy a výdaji). Úpravy, které zvyšují výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy  

a výdaji například jsou: 

 částky neoprávněně zkracující příjmy, 

 částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů), 

 částky pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je 

podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnanec  

a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce 

měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části, 

 částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 

právní předpis, u poplatníka, který nevede účetnictví, 

 částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty 

vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým 
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Úpravy, které snižují výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji například jsou: 

 rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního 

právního předpisu u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto 

zdaňovacím období, 

 částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 

zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek 

hospodaření, 

 částka vzniklá v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál,  

a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno. 

Postup úpravy výsledku hospodaření uvádí následující tabulka. 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

- příjmy vyňaté z předmětu daně 

- osvobozené příjmy 

- příjmy nezahrnované do základu daně 

- očištění o rezervy a opravné položky, které nejsou uznány jako daňové 

+ účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady 

+ / - vyloučení zaúčtovaných položek, které se v základu daně uznávají jen, jsou-li zaplaceny 

= ZÁKLAD DANĚ 

Tabulka 6.1: Transformace výsledku hospodaření na základ daně
14

 

 Základ daně z příjmů právnických osob se snižuje dále o položky odčitatelné.  

Mezi tyto položky patří daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací 

období nebo jeho část. Tuto daňovou ztrátu si lze odečíst nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Od základu daně 

lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 

vzdělávání. Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet  

na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, 

lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.  

Dále lze od takto upraveného základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého 

například na financování vědy, vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, 

policie, požární ochrany, humanitárních, charitativních a náboženských účelů a jiných účelů. 
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Je stanovena minimální i maximální mez. U právnických osob je minimální hranice určena 

pro souhrn darů jednomu oprávněnému subjektu, a to absolutně ve výši 2 000 Kč. Horní 

hranice je stanovena na 10 % základu daně sníženého o předešlé odpočty. 

 Po odečtu darů je zjištěný skutečný základ daně, který je zaokrouhlený na celé 

tisícikoruny dolů. Dále je tento základ daně vynásobený příslušnou sazbou daně z příjmů 

právnických osob, která je v roce 2014 lineární, a to ve výši 19 %. Sazba 5 % je použita  

pro investiční fondy, fondy penzijní společnosti a instituce penzijního pojištění. Výsledkem je 

daň z příjmů právnických osob, která se dále může upravit o slevy na dani. První druh slevy 

na dani mají podpořit zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Jedná se absolutní slevu diferencovanou podle míry zdravotního postižení zaměstnance.  

Při jejím výpočtu se vychází v zásadě z přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním 

postižením, který se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Výše slevy činí 18 000 Kč  

na jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, ale pokud se jedná  

o zaměstnance s těžším zdravotním postižením, výše slevy se zvyšuje na 60 000 Kč. Existuje 

ještě odlišný typ slev, který je součástí vládní politiky investičních pobídek zaměřených 

především na zahraniční investory. Jedná se o formu daňových prázdnin.
15

 

 Stejně jako daň z příjmů fyzických osob i daň z příjmů právnických osob se neobejde 

bez zálohové povinnosti, která je nastavena stejně jako u fyzických osob.  
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Výpočet daně z příjmů právnických osob uvádí následující tabulka. 

Základ daně 

- ztráta z podnikání (§ 34 ZDP) 

- odpočet výdajů na vývoj a výzkum (§ 34 ZDP) 

- odpočet na podporu odborného vzdělávání (§ 34ZDP) 

= mezisoučet 

- dary na veřejně prospěšné účely (max. 10 % z mezisoučtu), (§ 20 odst. 8 ZDP) 

= základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhlený ne celé tisícikoruny dolů) 

x sazba daně (§ 21 ZDP) 

= daň 

- slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením (§ 35 ZDP) 

= daň po slevě 

- zaplacené zálohy (§ 38a ZDP) 

= výsledný daňový přeplatek nebo nedoplatek 

Tabulka 6.2: Výpočet daně z příjmů právnických osob
16

 

 Právnické osoby mají povinnost podat daňové přiznání do tří měsíců po skončení 

zdaňovacího období. Avšak právnické osoby, které podléhají povinnému auditu, podávají 

daňová přiznání až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období. Daň je splatná v termínu 

podání daňového přiznání. Částka daně, kterou by měl poplatník zaplatit, se snižuje  

o odvedené zálohy, které byly splatné v příslušném zdaňovacím období. 
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Příloha č. 7 – Majetkové daně v ČR 

7.1 Daň z nemovitých věcí 

 Daň z nemovitostí se k 1. 1. 2014 mění na daň z nemovitých věcí. Tato daň je v České 

republice upravována zákonem číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Dle § 498 

Nového občanského zákoníku se za nemovité věci považují pozemky a pozemní stavby  

se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité 

věci prohlásí zákon. Dále je také uvedeno, že stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není 

součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, 

je i tato věc nemovitá. Nemovitou věcí se tedy rozumí pozemek (stavba je součástí pozemku, 

má-li stejného vlastníka), stavba na cizím pozemku, dočasná stavba (není součástí pozemku), 

právo stavby, jednotky, inženýrské stavby, pozemní stavby se samostatným účelovým 

určením. 

Nemovitou věc je možno chápat jako majetek nemobilní, přestěhování tohoto majetku 

do jiné obce tedy není reálné. Navíc služby spojené s nemovitými věcmi jsou vždy místně 

vázané.
17

 Zjednodušeně řečeno daňoví poplatníci poskytují finanční náhradu ve formě daně 

z nemovitých věcí za místní služby, které svým způsobem zvyšují hodnotu těchto nemovitých 

věcí. Daň z nemovitých věcí má formu daně svěřené, výnos je příjmem obce a je přidělován 

právě podle polohy nemobilní nemovité věci. I když výnos z výběru daní z nemovitých věcí 

plní pouze a jedině obecní rozpočty, je tato daň spravována finančními úřady.
18

 

Daňová povinnost je tvořena ze dvou daní a to daní ze staveb a jednotek, a daní 

z pozemků. Tyto daně tvoří v konečné výši celkovou daň z nemovitých věcí, která je však 

uvedena na jediném daňovém přiznání. Daní z nemovitých věcí jsou zdaňovány pozemky, 

stavby, jednotky vedené v katastru nemovitostí umístěné na území České republiky,  

na které se nevztahuje osvobození dle § 4 a § 9 zákona o dani z nemovitých věcí  

a to bez ohledu na to, jestli je poplatník fyzická nebo právnická osoba. Daň z nemovitých věcí 

je často hodnocena daňovými poplatníky negativně. Důvodem je především to, že vlastnictví 

nemovité věci nemusí nést nutně příjem, ze kterého by se dala daň odečíst. 

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

správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je 

                                                 
17

 Daň z nemovitostí u nás a v Evropě: Porovnání právní úpravy a daňových výnosů[online]. 1999 [cit. 2014-03- 

   09]. Deník Veřejné správy. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=9712 
18

 HORÁKOVÁ, Markéta. Majetkové daně v Evropské unii. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola  

    báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra účetnictví. 
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poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena  

či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto 

předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření 

daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně  

a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího 

období.  

Zdaňovacím obdobím pro daň z nemovitých věcí je kalendářní rok. Daň z nemovitých 

věcí je splatná u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou 

stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího 

období. U ostatních poplatníků daně se daň platí také ve dvou stejných splátkách,  

a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne- li 

roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději  

do 31. května běžného zdaňovacího období. 

Důvodů k rozdělení daně z nemovitých věcí na dva oddíly (daň z pozemků, daň  

ze staveb a jednotek) je hned několik. Pozemky i stavby a jednotky se liší pro potřeby tohoto 

zákona jak v poplatnících, tak i v sazbách, základech daně a dalších rozhodných faktech  

pro správné stanovení daňové povinnosti. Pro lepší přehlednost bude pozornost věnována 

každému oddílu daně z nemovitých věcí zvlášť.  

7.1.1 Daň z pozemků 

 Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované 

v katastru nemovitostí. Tato daň naopak neupravuje pozemky zastavěné zdanitelnými 

stavbami uvedenými v § 7 Zákona o dani z nemovitých věcí v rozsahu zastavěné plochy 

těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí ochranné lesy a lesy zvláštního určení, 

pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníku sloužících k intenzivnímu  

a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu České republiky a také pozemky, 

které jsou součástí jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě 

užívané společně s těmito jednotkami. 

Poplatníkem daně z pozemků může být vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví 

státu je poplatníkem daně organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, 

státní podnik nebo jiné státní organizace, které jsou příslušné nebo mají právo hospodařit 

s majetkem státu. Dále také právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě 

výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České 
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republiky. Jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, v podílovém fondu nebo ve fondu 

obhospodařovaném penzijní společností, poplatníky daně z pozemků jsou právě tyto fondy. 

Pokud je pozemek zatížený právem stavby, je poplatníkem stavebník. Dalším daňovým 

poplatníkem může být také nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného 

pozemku a to v případě, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným 

způsobem, pozemky obhospodařované Státním pozemkovým úřadem nebo Správou státních 

hmotných rezerv a pozemky převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo 

financí. Uživatel se stává poplatníkem daně z pozemků v situaci, kdy vlastník pozemku není 

znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků  

jako náhradních za původní pozemky sloučené.  

Osvobození od daně z pozemků je uvedeno v § 4 zákona o dani z nemovitých věcí. 

V tomto souhrnu osvobozených pozemků jsou například zahrnuty pozemky ve vlastnictví 

České republiky, pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona 

upravujícího pohřebnictví, zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu  

25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením 

nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě. 

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů  

a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku  

v m
2
 průměrnou cenou stanovenou za 1 m

2
 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 

zákona o dani z nemovitých věcí. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků 

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových 

předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m
2
 a částky 

3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m
2
 zjištěná  

k 1. lednu zdaňovacího období. 

Sazba daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů činí 0,75%,  

u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb je 0,25%. Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m
2
 u zpevněných 

ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou 

prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a to na 1 Kč nebo pro průmysl, stavebnictví, dopravu, 

energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání a to na 5 Kč. Sazba  

u stavebních pozemků je stanovena na 2 Kč za každý 1 m
2
, dále sazba u ostatních ploch činí 

0,20 Kč za každý 1 m
2
 a u zastavěných ploch a nádvoří také činí 0,20 Kč za každý 1 m

2
.  
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Přehled sazeb a základů daně u jednotlivých druhů pozemků uvádí následující tabulka. 

Druh pozemku Základ daně Sazba daně 

Orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrada, ovocný sad 
Výměra x cena půdy 0,75% 

Trvalé travní porosty Výměra x cena půdy 0,25% 

Hospodářský les 

Cena pozemku nebo 

výměra x 3,80 Kč 
0,25% 

Rybník s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb 

Cena pozemku nebo 

výměra x 3,80 Kč 
0,25% 

Zastavěná plocha a nádvoří Výměra 0,20 Kč 

Stavební pozemek Výměra 2,00 Kč 

Ostatní plocha Výměra 0,20 Kč 

Zpevněná plocha pozemku sloužící 

pro zemědělská prvovýroba, lesní a 

vodní hospodářství 

Výměra 1,00 Kč 

Zpevněná plocha pozemku sloužící 

pro průmysl, stavebnictví, doprava, 

energetika, ostatní zemědělská 

výroba, ostatní podnikatelská činnost 

Výměra 5,00 Kč 

Tabulka 7.1.1: Sazby a základy daně jednotlivých druhů pozemků
19

 

Pro výpočet daně z pozemků je důležité správné stanovení základu daně a sazby daně. 

Vzorec pro výpočet daně z pozemků tvoří tedy základ daně vynásobený příslušnou sazbou 

daně. Vypočítaná daňová povinnost, stejně jako základ daně z pozemků, je zaokrouhlována  

na celé koruny nahoru. Základní sazba daně se násobí koeficientem 1 – 4,5 podle počtu 

obyvatel. Obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii  

nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. 

7.1.2 Daň ze staveb a jednotek 

 Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou zdanitelné stavby a jednotky, které  

se nachází na území České republiky. Za zdanitelnou stavbu se pro účely tohoto zákona 

považuje budova podle katastrálního zákona nebo inženýrská stavba. Předmětem daně  

ze staveb a jednotek naopak nejsou budovy, v nichž jsou jednotky. 

                                                 
19
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 Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby  

nebo jednotky. U staveb a jednotek ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně 

organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiné 

státní organizace, které jsou příslušné nebo mají právo hospodařit s majetkem státu. Dále také 

právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě 

výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České 

republiky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku ve svěřenském fondu, v podílovém 

fondu nebo ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, poplatníky daně ze staveb  

a jednotek jsou právě tyto fondy. Dalším daňovým poplatníkem může být 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  

a to v případě, jsou-li s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních 

hmotných rezerv a jsou-li převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo 

financí.  

 Osvobození od daně ze staveb a jednotek je uvedeno v § 9 zákona o dani 

z nemovitých věcí. V tomto souhrnu osvobozených staveb jsou například zahrnuty zdanitelné 

stavby nebo jednotky ve vlastnictví České republiky, zdanitelné stavby a jednotky na dobu 

pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění 

přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, 

geotermální a biomasy nebo budovy nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví  

a náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti 

sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví  

a náboženských společností. 

Základem daně ze staveb a jednotek je u zdanitelné stavby výměra zastavěné plochy  

v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Přičemž zastavěnou plochou se rozumí 

zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné 

stavby. Základem daně ze staveb a jednotek je u jednotek upravená podlahová plocha, kterou 

je výměra podlahové plochy jednotky v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, 

vynásobená koeficientem 1,22 nebo 1,20. Koeficient 1,22 se použije v případě, že jde  

o jednotku, jejíž součástí je pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou 

užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků v domě. Koeficient 1,20 se použije  

ve všech ostatních případech. Podlahová plocha jednotky nezahrnuje podlahovou plochu 

společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce. 
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Pro účely stanovení sazby daně ze staveb a jednotek rozlišuje zákon o dani 

z nemovitých věcí budovy obytného domu, ostatní budovy tvořící příslušenství k budově 

obytného domu, budovy pro rodinnou rekreaci, budovy rodinného domu využívané  

pro rodinnou rekreaci, budovy, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, garáž 

vystavěná odděleně od budov obytných domů. Dále jednotky, jejichž převažující části 

podlahové plochy jsou využívány jako garáž, zdanitelné stavby a jednotky, jejichž převažující 

část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána  

k podnikání, ostatní zdanitelné stavby a ostatní jednotky. Sazba daně těchto staveb je 

v rozmezí 2 Kč za 1 m
2
 až 10 Kč za 1 m

2
. Základní sazba daně se dále zvyšuje o 0,75 Kč  

za každé další nadzemní podlaží u budov obytných domů, budov určených pro rodinnou 

rekreaci, garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů a u ostatních staveb, jestliže 

zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelných 

staveb k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, 

jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. 

Základní nebo zvýšená sazba daně se dále násobí koeficientem podle počtu obyvatel, který 

nabývá stejných hodnot jako u daně z pozemků. 

Pro stanovení daně ze staveb a jednotek v České republice se používá stejný vzorec 

jako pro stanovení daně z pozemků. Základ daně se násobí příslušným koeficientem a platí, že 

základ daně se zaokrouhluje na celé m
2
 nahoru a celková daň ze staveb a jednotek je 

zaokrouhlována na celé koruny nahoru. Pokud je v budově obytného domu nebo v jednotce 

umístěn nebytový prostor užívaný k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je 

osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, tak  

se daň zvyšuje. V případě budovy obytného domu se zvyšuje o součin výměry podlahové 

plochy zmiňovaného nebytového prostoru v m
2
 a 2 Kč. V případě jednotky se zvyšuje  

o součin upravené podlahové plochy nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou 

daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána  

pro podnikání a sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku. 

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce 

stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň 

poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich 

souhrny, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů  

a trvalých travních porostů. Místní koeficient se tedy týká jak daně ze staveb a jednotek, tak 

daně z pozemků. 
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7.2 Silniční daň 

 Daň silniční je v České republice upravována zákonem číslo 16/1993 Sb.,  

o dani silniční. V České republice je silniční daň zaměřená na osoby, které při používaní 

silniční sítě využívají motorová vozidla k dosahování příjmů, přesněji řečeno pro účely 

podnikání.
20

 Cílem uplatňování silniční daně je vytvoření finančních zdrojů na údržbu, 

opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě. Výnos z inkasa silniční daně je odváděn  

do Státního fondu dopravní infrastruktury. Silniční daň je příkladem uplatňování daňové 

spravedlnosti podle principu prospěchu. 

Poplatníkem silniční daně je ten, kdo je jako provozovatel zapsán v technickém 

průkazu vozidla nebo také ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako 

provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena anebo také užívá vozidlo, jehož 

provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem daně může také být zaměstnavatel, 

pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu  

nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. 

Mezi poplatníky daně silniční dále patří osoba, která používá vozidlo registrované a určené 

jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba nebo organizační složka osoby se sídlem 

nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u jednoho vozidla poplatníků více, platí daň společně 

a nerozdílně. 

Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná 

a provozovaná v České republice, jsou-li používána poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů 

právnických osob, pokud příjmy z jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou-li 

používána poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti 

s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně 

z příjmů.  Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností  

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

daně silniční je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna 

veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob. 

Osvobození od daně je uvedeno v § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Výčet 

osvobození je celkem rozsáhlý. Mezi osvobozená vozidla například patří: vozidla  

na elektrický pohon, vozidla s hybridním pohonem, jednostopá vozidla, vozidla používající 
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jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG, vozidla policie, vozidla požární 

ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného podniku nebo vozidla poskytovatele 

zdravotních služeb. 
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Obrázek 7.2: Vymezení předmětu silniční daně
21

 

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

s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených 
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hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů a ostatních vozidel. Způsob stanovení 

základu daně pomocí hmotnosti a počtu náprav je používán především z důvodu, že vozidla 

s větším počtem náprav poškozují vozovku méně, než vozidlo se stejnou hmotností,  

ale s menším počtem náprav.
22

 Údaje potřebné pro správné stanovení základu daně jsou 

uvedeny v technickém průkazu vozidla. 

 Základní sazba daně je v České republice pevně stanovena částkou. Nejnižší základní 

sazba daně je 1200 Kč a to při zdvihovém objemu motoru do 800 cm
3
, nejvyšší činí 4 200 Kč 

a to při zdvihovém objemu motoru nad 3000 cm
3
. Základní sazba pro vozidla s nápravami je 

uvedena v § 6 odst. 2 zákona č. 16/1992 Sb., přičemž se pohybuje v rozmezí od 1800 Kč  

do 50 400 Kč. Sazba daně se dále může snižovat, například o 25 % u vozidel, která jsou 

určená pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produktu CZ-CPA, 

kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu a poplatníkem daně je osoba provozující 

zemědělskou výrobu. Dále se sazba daně může snižovat o 48 %, 40 % a 25 % při splnění 

ekologických kritérií v podobě stáří vozidla. Bez ohledu na datum první registrace se sazba 

daně snižuje o celých 100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů  

a návěsů s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud jsou tato 

vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze 

k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Dále pokud jsou tato 

vozidla používaná fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti  

se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti. A také pokud se jedná o vozidla výcviková 

podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem 

daně z příjmů právnických osob nebo plynou příjmy ze samostatné činnosti. Pokud nákladní 

automobil, nákladní přívěs nebo návěs překročí hmotnost 12 tun, může si poplatník,  

za splnění výše uvedených podmínek, snížit sazbu daně pouze o 48 %.  Sazba se naopak může 

také zvyšovat a to o 25 % u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo zahraničí 

do 31. prosince 1989. Může být také uplatněna speciální sazba, a to v případě, když 

zaměstnanec používá svůj osobní automobil k absolvování služební cesty  

a zaměstnavatel mu proplácí cestovní náhrady. Za těchto podmínek může zaměstnavatel 

uplatnit denní sazbu ve výši 25 Kč za každý započatý den použití automobilu.  
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Zdvihový objem motoru 

v cm
3 Daň 

Do 800 1200 

800 – 1250 1800 

1250 – 1500 2400 

1500 – 2000 3000 

2000 – 3000 3600 

3000 a vyšší 4200 

 

Tabulka 7.2: Základní sazba daně silniční v ČR 2012
23

 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou 

splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Zálohy na daň se vypočtou  

ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, 

vznikla nebo naopak zanikla daňová povinnost v rozhodném období.  

 Daňové přiznání podává poplatník, kterému vzniká daňová povinnost, nejpozději  

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

a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce  

nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení.  V přiznání 

se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel s méně než čtyřmi koly a vozidel 

diplomatických misí a konzulárních úřadů. Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám 

vypočítat a zaplatit ji správci ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

7.3 Daň z nabytí nemovitých věcí 

 Daň z nabytí nemovitých věcí je v České republice upravena zákonným opatřením  

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Již z označení zákonného opatření je patrné, 

že tato právní úprava je nová. Důvodem jejího přijetí byla potřeba zajistit kontinuitu právní 

úpravy zdanění nabytí nemovitých věcí za situace, kdy se zrušil dosavadní zákon  

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. Bezúplatné převody majetku, dosud zdaňované daní dědickou  

a darovací, se dostávají pod režim daní z příjmů. Místo daně z převodu nemovitostí je 

vybírána právě daň z nabytí nemovitých věcí.  
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 V dosavadní právní úpravě daně z převodu nemovitostí byla osoba poplatníka daně 

vymezena v závislosti na tom, zda se jednalo o úplatný převod nebo úplatný přechod 

vlastnického práva k nemovitosti. Vzhledem k tomu, že nejčastěji býval předmětem daně 

z převodu nemovitostí úplatný převod nemovitostí, poplatníkem byl zpravidla převodce tedy 

prodávající, neboť ten byl také příjemcem úplaty za převáděnou nemovitost. Při sjednávání 

kupní ceny však neměl kupující jistotu, zda z titulu ručení nebude hradit daň namísto 

převodce. Nová právní úprava účinná od 1. ledna 2014 dává účastníkům smlouvy možnost 

dohody ohledně osoby poplatníka. 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. Poplatníkem může být i nabyvatel vlastnického práva a to ve všech ostatních 

případech. Jde tedy především o věc výše uváděné dohody. Poplatníkem daně je i svěřenský 

fond, podílový fond a fond obhospodařovaný penzijní společností. Tato úprava je vedena 

snahou snížit administrativní náročnost u podílových fondů (majetek nabývá mnoho 

podílníků) a zároveň vyřešit poměrně složitý institut svěřenského fondu, protože u tohoto typu 

fondu nelze určit, kdo je vlastníkem nemovitého majetku. Proto zákonné opatření zavádí fikci, 

že za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí 

považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu.
24

 

 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou 

nacházející se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází 

na území České republiky nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci. Předmětem daně 

je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, na základě zajišťovacího převodu práva, 

úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva, ale také vyčlenění 

nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí 

pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby nebo neoprávněně 

zřízena na tomto pozemku.
25

 

 Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí je vymezeno v § 6 až v § 9. Zákonné 

opatření například upravuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě,  

že nabyvatelem je členský stát Evropské unie, tedy i Česká republika. V základních rysech 

zůstává zachováno osvobození převodů, resp. nabytí nových staveb. Od daně  
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z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku 

nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu nebo nové stavby 

rodinného domu, jednotky v nové stavbě bytového domu, jednotky vzniklé nástavbou, 

přístavbou nebo stavební úpravou, nepůjde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících 

jednotek v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě, která na základě stavební úpravy 

nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru 

užívané společně s bytem. Aby bylo možné přiznat osvobození, bude nutné první úplatný 

převod realizovat nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou 

stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat  

(např. právní moc kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu). Stejně jako podle 

úpravy platné do konce roku 2013 bude požívat osvobození nabytí vlastnického práva  

k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v případě, 

že jednotka je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu  

s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je nájemcem této 

jednotky, je členem této právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel 

svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
26

 

 Základ daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. 

Přičemž nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně 

z nabytí nemovitých věcí. Nabývací cenou se rozumí především cena sjednaná, dále 

srovnávací daňová hodnota, cena zjištěná nebo zvláštní cena. Nabývací cenou je v zásadě 

sjednaná cena, za předpokladu, že je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě. Sjednanou 

cenou je částka, na které se obě strany při nabývání vlastnického práva dohodnou. Tato cena 

je porovnávána pro daňové účely s cenou, která vychází z určitého úředního vymezení,  

pro které se používá označení srovnávací daňová hodnota nebo zjištěná cena. Je-li srovnávací 

daňová hodnota vyšší než sjednaná cena, vychází se při výpočtu daně ze srovnávací daňové 

hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % směnné hodnoty  

nebo zjištěné ceny, kdy poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty 

použije směrnou hodnotu nebo zjištěnou cenu. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých 

věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že 

se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry 

nemovité věci. Cena zjištěná je cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku. 

V zákoně jsou stanoveny i zvláštní ceny, to jsou ceny například u obchodních korporací, 
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v souvislosti s insolvencí, s pozůstalostí, při vydražení a předražku a v ostatních případech.  

Za uznatelné výdaje se považují odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci 

za znalecký posudek určující zjištěnou cenu.
27

 

 Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného  

na celé stokoruny nahoru a sazby daně. Přičemž sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí  

4 %. Daňové přiznání je povinen podat poplatník 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.  

Za zásadní rozdíl lze považovat postavení manželů, jako poplatníků daně. Podle úpravy  

z roku 2013 je každý z manželů samostatným poplatníkem a každý z nich podává sám za sebe 

daňové přiznání. V nové úpravě daně z nabytí nemovitých věcí zastupuje v daňovém řízení 

manžele pouze jeden z nich a mají tzv. solidární daňovou povinnost. Daňové přiznání podává 

ve vztahu k majetku, který je součástí společného jmění manželů, jeden z manželů jako 

společný zmocněnec. Daň se stanoví z jednoho základu daně jednou částkou. Pokud by byl 

jednou smlouvou převáděn majetek ve společném jmění manželů a zároveň 

majetek z výlučného vlastnictví jednoho manžela, bude nutné podat dvě daňová přiznání. 

Jedno daňové přiznání podané ve vztahu ke společnému majetku jedním z manželů jako 

společného zmocněnce a druhé daňové přiznání podané manželem, z jehož výlučného 

vlastnictví se majetek prodává.
28

 Přílohou daňového přiznání je písemnost, na jejímž základě 

došlo k nabytí vlastnického práva nebo znalecký posudek o zjištěné ceně.  

 Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné 

k určení směrné hodnoty. Poplatník však nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí. Poplatník 

je povinen platit daň prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny a tato záloha je 

splatná v den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Činí-li daň méně než 200 Kč, 

daň se nestanoví a neplatí. Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je 

nabyvatel tohoto práva také ručitelem. 
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Příloha č. 8 - Správa daní v České republice 

Jak již bylo zmíněno, daňový systém není tvořen pouze daňovými zákony, ale také 

orgány daňové správy. 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě České republiky, který nahradil dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních 

finančních orgánech. Tímto zákonem došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy,  

což je možné považovat za první krok k zavedení projektu jednoho inkasního místa. 

Principem tohoto projektu je vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, která bude 

integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního  

a zdravotního pojištění na jeden účet. Poplatník či plátce bude mít v podstatě jednoho 

partnera, vůči kterému bude splňovat veškeré registrační povinnosti, platit všechny odvody  

a bude kontrolován pouze z jednoho místa. Lze tedy předpokládat, že celý projekt jednoho 

inkasního místa přinese celkové zjednodušení systému a také především maximální snížení 

administrativní zátěže. Klíčovým prvkem reformy je sjednocení všech funkcí výběru daní, cel 

a odvodů do jediného úřadu, takže pro splnění svých daňových a odvodových povinností 

nebudou muset poplatníci jednat s několika úřady a vyplňovat velké množství formulářů.
29

 

Vančurová uvádí, že zásadní roli při výkonu správy daní hrají správci daně, kterými 

jsou správní orgány státem pověřeny k výběru daní. Přičemž orgánů, které jsou správci daně 

je hned několik a správa daní je mezi ně rozdělena podle daní, které spravují. Daně a úkony 

jsou mezi tyto orgány rozděleny podle věcné působnosti, kterou naznačuje následující 

schéma.
30
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Obrázek 8: Věcná působnost správců daně
31

 

 Za nejdůležitější orgán činný v oblasti správy daní lze beze sporu považovat územní 

finanční orgány, které spravují většinu daní. Po nabytí účinnosti zákona č. 456/2011 Sb.,  

o Finanční správě České republiky kompetence dosavadních územních finančních orgánů 

převzaly orgány Finanční správy. Finanční správa České republiky je soustavou správních 

orgánů pro výkon správy daní. Mezi orgány Finanční správy České republiky patří Generální 

finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.  

Generální finanční ředitelství sídlí v Praze a vykonává působnost pro celé území 

České republiky. V jeho čele stojí generální ředitel, kterým je v současnosti Ing. Jan Knížek. 

Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí. Mezi kompetence 

Generálního finančního ředitelství patří například provádění řízení o správních deliktech, 

vykonávání působnosti ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce 

při správě daní. Podílí se na přípravě návrhů právních předpisů a zajišťování úkolů 

souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků  

a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku  

z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích. Dále přezkoumává 

hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává 

dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí 

hlavního města Prahy. 

Odvolací finanční ředitelství sídlí v Brně a vykonává působnost pro celé území České 

republiky. V jeho čele stojí ředitel, kterým je v současnosti Ing. Eva Nedorostková. Odvolací 

finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Odvolací finanční 

ředitelství má tyto kompetence: vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného 
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finančním úřadům, provádí řízení o správních deliktech, vykonává působnost dílčího 

kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek. 

Vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě 

daní a vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy. 

Mezi základní územní finanční orgány patří finanční úřady. Jejich počet byl v nedávné 

minulosti značně zredukován a to ze 199 finančních úřadů na 14 finančních úřadů sídlících 

v krajských městech s územními pracovišti. Tato změna byla opět vyvolána přijetím zákona  

č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Finanční úřad vykonává působnost  

na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního 

úřadu. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství. Mezi hlavní 

kompetence finančních úřadů lze zařadit vykonávání správy daní, provádění řízení  

o správních deliktech, převádění výnosů daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou 

příjmem státního rozpočtu, vykonávání dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami. 

Vykonávají finanční kontroly, kontroly nad dodržováním povinností stanovených právními 

předpisy upravujícími účetnictví a ukládání pokut účetním jednotkám. 

Od 1. ledna 2012 vznikl jeden nový Specializovaný finanční úřad s celostátní 

působností, který se zaměřuje na velké podniky a také na daňové subjekty, které lze 

považovat z daňového hlediska za komplikované. Jde například o banky, včetně zahraničních 

bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, pobočky pojišťoven z jiného členského státu 

nebo z třetího státu, zajišťovny, pobočky zajišťoven z jiného členského státu nebo z třetího 

státu, penzijní společnosti včetně všech jimi obhospodařovaných fondů a včetně 

transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní 

připojištění. Specializovaný finanční úřad sídlí v Praze, ale má 6 územních pracovišť.  

Jeho kompetence jsou shodné s kompetencemi ostatních finančních úřadů, ale nevykonává 

správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. 

Jak je z výše uvedeného schématu patrné, daně spravují i jiné správní orgány. Jsou 

jimi například celní orgány, které spravují spotřební daně, daně z energií, cla a dále velmi 

malou část daně z přidané hodnoty. Dále lze uvést také územní orgány spravující místní a část 

správních poplatků. 

Všichni uvedení správci daně jsou povinni řídit určitým souborem zásad. Pravidla 

správy daní nelze v této podkapitole vynechat. Mezi tyto pravidla patří zákonnost, zákaz 

zneužití pravomoci, přiměřenost úkonů správce daně, rovnost procesního postavení osob 

zúčastněných při správě daní, vzájemná součinnost a spolupráce správce daně a daňového 
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subjektu, rychlost, hospodárnost, volné hodnocení důkazů správcem daně, zásada materiální 

pravdy, neveřejnost a mlčenlivost.
32

 

V budoucnu lze očekávat, že česká daňová správa bude i nadále reformována,  

a to především již ze zmíněného důvodu zavedení projektu jednoho inkasního místa. Prozatím 

je kladen důraz na to, aby nedocházelo k velkému množství změn najednou, což by mohlo 

vést ke kolapsu celé daňové správy. Spuštění projektu JIM bylo již odsunuto z obavy, že je 

celý koncept nedostatečně připravený. Nová vláda zvolená v roce 2013 plánuje provést audit 

projektu a pravděpodobně odsunout jeho zavedení do roku 2016 nebo 2017. 
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Příloha č. 9 – Daňové určení a správa daní v USA 

Daně v USA jsou ukládány na třech různých úrovních, což je dáno především faktem, 

že USA je, jak již bylo zmíněno výše, federativní stát. První úroveň je úroveň federativní, kdy 

federální vláda vybírá daně z osobních příjmů, daně z příjmů právnických osob, daně  

ze mzdy, daň dědickou, daň z majetku, spotřební daně a dovozní cla. Na federální úrovni je 

však nevýnosnějším zdrojem pojistné na sociální pojištění, příspěvek na zdravotní pojištění  

a příspěvek na federální nezaměstnanost. Tyto příspěvky slouží především na financování 

starobních důchodů, zdravotní podporu starších a tělesně postižených občanů, jako podpora 

v nezaměstnanosti a také jako příspěvky pro penzionované zaměstnance federální vlády.  

Druhou úrovní výběru daní je státní úroveň, kdy jednotlivé státy federace vybírají 

daně z příjmů, daň z prodeje, daně z nemovitostí, daň dědickou a kolky. Třetí úrovní je 

úroveň jednotlivých místních municipalit, kde mohou být daně příjmem do rozpočtů určitého 

územního celku v jednotlivém státě (kraje, okresu), městě nebo státního fondu. Jak je patrné 

z následující tabulky, může nastat případ, kdy je jedna daň vybírána na úrovni federální, státní 

i místní. Poplatník je zdaněný třikrát, ale za použití odlišných sazeb a při stanovení odlišných 

podmínek. Určitým zmírněním dopadu na poplatníka je možnost odečtu veškerých státních  

a místních daní z celkových příjmů, které podléhají federálnímu zdanění. 

Druh daně Federální rozpočet Státní rozpočet Místní rozpočet 

DPFO X X X 

DPPO X X X 

Spotřební daně X X  

Daň dědická X   

Daň darovací  X  

Daň z nemovitostí  X  

Daň z prodeje (obratu) X X  

Tabulka 9: Daňové určení nejvýznamnějších daní v USA
33

 

Z trojstupňového principu daňového určení vychází i samotný výběr daní. 

Zjednodušeně lze říci, že daně jsou v USA vybírány federálními orgány, státními orgány  

a místními orgány. Úřadem, který má v USA na starosti daňovou správu je Internal Revenue 

Service (IRS). Tento úřad nespravuje pouze federální daně, ale i pojistné a vzdáleně by bylo 
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možné ho přirovnat ke koncepci českého připravovaného projektu JIM. IRS předkládá 

Federální daňový zákon Internal Revenue Code (IRC) a spoluvytváří i další daňové zákony.
34

 

Státní daně jsou vybírány na úrovni jednotlivých 50 států a to prostřednictvím 

Department of Revenue neboli Státního oddělení příjmů. Každý stát má své Oddělení příjmů, 

které zastává správce daně pro státní daně, ale hospodaří i s daňovými výnosy nižších 

samosprávných celků. Oddělení příjmů určuje, v jaké výši a jakým způsobem bude státní,  

ale i místní daň v příslušném státě vybírána. Výnosy ze státních daní plynou prostřednictvím 

Oddělení příjmů do jednotlivých státních rozpočtů.
35

 

 Místní daně mohou plynout do rozpočtů krajů (County), měst (City) a okresů 

(District), přičemž okresy nemají vlastní samosprávu a fungují na principu fondů. Tyto fondy 

prostřednictvím vybraných místních daní financují svou činnost. Příkladem takového okresu 

je například školský okres (School District).  

Proces tvorby daňové legislativy v USA lze rozdělit na dvě části – výkonnou  

a legislativní. V rámci výkonné části navrhuje prezident, Bílý dům a Ministerstvo financí 

(Treasury Department) změny v daňové legislativě Kongresu. Daňová legislativa musí být 

podepsána prezidentem, ale v některých případech může být přijata i přes prezidentovo veto. 

V legislativní části procesu musí Federální daňová legislativa být přijata oběma komorami 

Kongresu. Velkou roli hrají i tzv. komise pro daně – Rozpočtový výbor ve Sněmovně 

reprezentantů, Finanční komise v Senátu a Společná komise pro daně, která je zodpovědná  

za přípravu materiálů vysvětlujících novou legislativu. Komise zaměstnávají velký počet 

právníků a ekonomů, kteří se specializují na daňové právo a politiku.
36

 

Pravomoc při tvorbě daňových zákonů mají i federální soudy, které schvalují platnost 

federálních, státních a místních daňových zákonů, zejména proto, aby neodporovaly 

federálním ústavním omezením. Státní soudy určují, zda státní a místní daňové zákony 

neodporují státním ústavním omezením. 

9.1 Atraktivita daňového prostředí USA 

Legislativa federálních daní je všude stejná a tím pádem daňové zatížení těmito 

daněmi je pro obyvatele různých federálních států stejné a odpovídá zásadě spravedlnosti. 

Rozdílné daně na státní a místní úrovni ale vytváří konkurenční prostředí a jednotlivé státy  
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a oblasti se jejich prostřednictvím snaží přilákat daňové základy, jako jsou důchody, obraty 

firem, dividendy a úroky. Tuto možnost využívají často státy, které z různých důvodů 

potřebují zvýšit svoji atraktivitu. Na tento trend musí reagovat zákonodárci, kteří musí 

věnovat pozornost nejen konkurenci v globálním měřítku, ale také daňové politice sousedních 

států ve federaci. Porovnáváním daňového zatížení jednotlivých států USA se dlouhodobě 

věnuje nezávislá nezisková organizace Tax Foundation, která monitoruje fiskální politiku 

v USA na federální, státní a místní úrovni již od roku 1937. Komparaci daňového zatížení 

jednotlivých amerických států však komplikuje okolnost, že státy uskutečňují výběr různých 

daní na různých úrovních. Daň vybíraná v jednom státě na státní úrovni může být v jiném 

státě vybíraná na úrovni místní. 

Na začátku každého fiskálního roku, který nyní v USA začal k 1. říjnu roku 2013  

a bude ukončen k 30. září roku 2014, je prováděno hodnocení daňového klimatu jednotlivých 

států. Toto hodnocení je založeno na komplexním ukazateli SBTCI (State Business Tax 

Climate Index), který shrnuje pět dílčích komponentů, založených především na hodnocení 

skladby sazeb a daňových základů: 

 ukazatel daně z příjmů korporací 

 ukazatel osobní daně z příjmů 

 ukazatel daní z prodeje 

 ukazatel pojištění v nezaměstnanosti 

 ukazatel daní z majetku. 

Podle tohoto ukazatele nejpříznivější daňové prostředí pro fiskální rok 2014 mají 

státy: Wyoming, Jižní Dakota, Nevada, Aljaška, Florida, Washington, Montana, New 

Hampshire, Utah a Indiana. Důvodem, proč se tyto státy umístily na předních místech 

v žebříčku atraktivity daňového prostředí jednotlivých států USA, je především absence 

některých hlavních daní. Majetkové daně a pojištění v nezaměstnanosti jsou vybírány  

v každém státě, ale existuje několik států, které nevybírají daně z příjmů korporací, daně  

z příjmů fyzických osob nebo daně z prodeje. Wyoming, Nevada, a Jižní Dakota nemají 

korporátní nebo individuální daň z příjmu. Aljaška nemá daň z příjmu fyzických osob a daň  

z prodeje na úrovni státu.  Florida nemá daň z příjmu fyzických osob a ve státech New 

Hampshire a Montana zase nejsou žádné daně z prodeje. Neznamená to však, že stát, který 

vybírá všechny daně, se na těchto prvních místech nemůže umístit. Takovými státy jsou 
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například Indiana a Utah, které vybírají všechny hlavní typy daní, ale aplikují nízkou daňovou 

sazbu.
37

 

Mapu atraktivity daňového prostředí ukazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 9.1: Atraktivita daňového prostředí států USA
38

 

Naopak nejhůře dle výsledků dopadly tyto státy: Maryland, Connecticut, Wisconsin, 

Severní Karolína, Vermont, Rhode Island, Minnesota, Kalifornie, New Jersey a New York. 

Tyto státy se vyznačují komplexním zdaněním a vysokým daňovými sazbami. 
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Příloha č. 10 – Výpočet daně z příjmů fyzických osob USA 

Při výpočtu daňové povinnosti jde v podstatě o úpravu hrubého příjmu. Tento příjem 

je získán tak, že celkový dosažený příjem je očištěn od nákladů a ztrát z obchodní činnosti, 

z kapitálového majetku a podnikání. Dále jsou od tohoto hrubého příjmu odečteny odpočty  

ve dvou základních formách. První z nich jsou odpočty ve formě nákladů souvisejících 

s podnikáním, které jsou plně odčitatelné. Příkladem takového odpočtu mohou být mzdy, 

nájem, případně cestovné. Druhou formou odpočtu jsou náklady na dosažení a udržení příjmů. 

Dále lze od hrubého příjmu také odečíst výživné, úroky ze studentských půjček až do výše  

$ 2 500, příspěvky na životní pojištění, polovinu daně zaplacené ze samostatné výdělečné 

činnosti a také náklady na stěhování při získání nového zaměstnání v případě, že je nové 

místo zaměstnání vzdálené od původního místa pobytu více než 50 mil. Výsledkem těchto 

úprav je upravený hrubý příjem. 

Upravený hrubý příjem je dále opět předmětem dalších úprav, a to o standardní nebo 

osobní odpočet. Poplatník si může vybrat, který z těchto odpočtů využije, přičemž platí, že 

když je standardní odpočet vyšší než osobní, poplatník může využít právě tento vyšší 

standardní a opačně. Standardní odpočet přitom představuje minimální odpočet, který může 

být uplatněn. Nesporná výhoda prokazování standardního odpočtu je, že poplatník nemusí 

prokazovat skutečnou výši odpočtů, které by uplatnil jako osobní. Částka standardního 

odpočtu je pevně dána a odvíjí se od statutu poplatníka. Výše těchto odpočtů je uvedena 

v následující tabulce. Mohou nastat situace, kdy poplatník nemůže standardní odpočet 

uplatnit. Například standardní odpočet nemůže uplatnit manžel, jehož manželka se rozhodla 

uplatnit osobní odpočet a například také nerezident. 

Statut poplatníka Standardní odpočet v USD 

Ženatý poplatník aplikující společné zdanění 12 400 

Ovdovělí 12 400 

Hlava domácnosti 9 100 

Svobodní 6 200 

Ženatý poplatník podávající samostatné přiznání 6 200 

Tabulka 10.1: Standardní odpočty poplatníku DPFO v USA
39
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V případě, že se poplatník rozhodne odečíst osobní odpočet, může si uplatnit výdaje 

na léky a léčení, a to nejen za sebe, ale i za manžele či za další závislé osoby. Výdaje na léky 

lze odečíst pouze za předpokladu, že přesáhnou 7,5 % hrubého příjmu poplatníka. Dále lze 

odečíst příspěvky charitám, pokud je darována hotovost, tak lze odečíst dar  

až do výše 50 % upraveného hrubého příjmu. Pokud je darován majetek, odečítá se nižší  

ze dvou hodnot a to buď tržní hodnota, nebo upravená základní hodnota. Poplatník si také 

může do osobního odpočtu zahrnout státní a místní daně z příjmů, daň z nemovitosti a ostatní 

majetkové daně a tou pouze v roce, kdy byly tyto daně zaplaceny. Do osobního odpočtu také 

patří zaplacené úroky z hypotéky a tzv. investiční úroky a dále lze také například plně odečíst 

ztráty z hazardních her až do výše příjmů z těchto her.  

Poplatníci mají rovněž nárok na nezdanitelnou částku na manželku a každé 

vyživované dítě mladší 19 let, případně 24 let, ale pouze v případě, že je studentem  

a to ve výši $ 3 950 za osobu. Po uplatnění ať již standardního nebo osobního odpočtu  

a nezdanitelných částek je získán základ daně z příjmů. Daňová povinnost je získána 

vynásobením základu daně příslušnou sazbou daně. Sazba daně z příjmů fyzických osob je 

v USA progresivní a navíc jsou sazby diferencovány podle statutu poplatníka. Jde o sazby 

daně z příjmů fyzických osob pro svobodné poplatníky, manželé podávající daňové přiznání 

samostatně, manželé zdaňující společně a pro hlavu rodiny. Následující tabulky uvádí sazby 

daně. 

Základ daně v USD Sazba daně 

Do 9 075 10 % 

Od 9 075 do 36 900 907,5 + 15 % z částky nad 9 075 USD 

Od 36 901 do 89 350 5 081,25 + 25 % z částky nad 36 900 USD 

Od 89 351 do 186 350 18 193,75 + 28 % z částky nad 89 350 USD 

Od 186 351 do 405 100 45 353,75 + 33 % z částky nad 186 350 USD 

Od 405 101 do 406 750 117 541,25 + 35 % z částky nad 405 100 USD 

nad 406 751  118 194,65 + 39,6 % z částky nad 406 750 USD 

Tabulka 10.2: Sazby daně z příjmů fyzických osob pro svobodného poplatníka
40
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Základ daně v USD Sazba daně 

Do 18 150 10 % 

Od 18 151 do 73 800 1 815 + 15 % z částky nad 18 150 USD 

Od 73 801 do 148 850 10 162,35 + 25 % z částky nad 73 800 USD 

Od 148 851 do 226 850 28 924,85 + 28 % z částky nad 148 850 USD 

Od 226 851 do 405 100 50 764,57 + 33 % z částky nad 226 850 USD 

Od 405 101 do 457 600 109 586,74 + 35 % z částky nad 405 100 USD 

nad 457 601  130 376,34 + 39,6 % z částky nad 457 600 USD 

Tabulka 10.3: Sazby daně z příjmů fyzických osob pro manžele při společném zdanění
41

 

 

Základ daně v USD Sazba daně 

Do 9 075 10 % 

Od 9 075 do 36 900 907,5 + 15 % z částky nad 9 075 USD 

Od 36 901 do 74 425 5081,25 + 25 % z částky nad 36 900 USD 

Od 74 426 do 113 425 14 462,25 + 28 % z částky nad 74 425 USD 

Od 113 426 do 202 550 25 381,97+ 33 % z částky nad 113 425 USD 

Od 202 551 do 228 800 54 792,89 + 35 % z částky nad 202 550 USD 

nad 228 801  65 187,49 + 39,6 % z částky nad 228 800 USD 

Tabulka 10.4: Sazby daně z příjmů fyzických osob pro manžele podávající daňové přiznání separátně
42

 

 

Základ daně v USD Sazba daně 

Do 12 950 10 % 

Od 12 951 do 49 400 1 295 + 15 % z částky nad 12 950 USD 

Od 49 401 do 127 550 6 762,35 + 25 % z částky nad 49 400 USD 

Od 127 551 do 206 600 26 299,60 + 28 % z částky nad 127 550 USD 

Od 206 601 do 405 100 48 433,32 + 33 % z částky nad 206 600 USD 

Od 405 101 do 432 200 113 937,99 + 35 % z částky nad 405 100 USD 

nad 432 201  124 669,19 + 39,6 % z částky nad 432 200 USD 

Tabulka 10.5: Sazby daně z příjmů fyzických osob pro poplatníka, jež je hlavou rodiny
43
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Od vypočtené daně je dále možné odečíst slevy na dani. V USA existuje několik 

základní slevy, a to sleva na dítě v částce $ 1 000, sleva na nevidomé, sleva pro poplatníky 

starší 65 let, sleva na vysokoškolské a celoživotní vzdělání. Sleva na dítě nesmí překročit 

v úhrnu částku $ 5 950. Takto upravená daň je již konečná. Výsledná daň je však dále ještě 

snížená o zaplacené zálohy, které se odvádí ve výši 25 % z odhadovaných příjmů buď  

ve formě srážky ze mzdy, nebo jsou poplatníkem čtvrtletně odesílány. Zálohy jsou splatné 

vždy 15. den 4., 6., 9. měsíce zdaňovacího období a 15. ledna následujícího zdaňovacího 

období. V případě, že jsou zaplacené zálohy vyšší než výsledná daňová povinnost, má 

poplatník nárok na daňovou refundaci. 
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Příloha č. 11- Daň z příjmů právnických osob a daň z kapitálových zisků 

11.1 Daň z příjmů právnických osob (Corporation Income Tax) 

 Stejně jako daň z příjmů fyzických osob je daň z příjmů právnických osob vybírána  

na všech správních úrovních (federální, státní i místní). Některé státy tuto daň vůbec 

nepoužívají, například Nevada, Jižní Dakota, Washington nebo Texas. Asi 30 států uplatňuje 

na státní úrovni pouze jednu sazbu daně z příjmů právnických osob, jsou to například Ohio 

(0,26 %) nebo Pennsylvanie (9,99 %). V ostatních státech mají zavedeno několik daňových 

pásem.
44

 

 USA uplatňují klasický systém korporátního zdaňování, kdy jsou zisky nejprve 

zdaňovány na úrovni korporace a následně ještě jednou při rozdělování akcionářům. 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob v USA jsou společnosti, sdružení, akciové 

společnosti, pojišťovny a banky. Nicméně v USA existují i tzv. regulované investiční 

společnosti (RICs) a nemovitostní investiční fondy (REITs), které také podléhají dani 

z příjmů právnických osob, ale jsou oprávněny si odečítat investiční příjmy a kapitálové zisky 

vyplacené akcionářům. Internal Revenue Code nepoužívá ve spojení se zdaněním korporací 

pojmy rezident a nerezident, ale pojmy domácí a zahraniční korporace. Platí obecné pravidlo, 

že zahraniční společnost podléhá zdanění v USA pouze, pokud se zde podílejí na podnikání 

nebo jim plynou určité druhy příjmů ze zdrojů na území USA. Dále platí, že společnost je 

považována za domácí, pokud je zřízena dle práva některého ze států USA  

nebo Kolumbijského distriktu. Pokud je založena podle práva zahraničního, považuje se  

za zahraniční společnost. 

V USA se rozlišuje mezi těmito druhy společností: 

 Corporation (dále označovány jako Inc.) 

 Limited Liability Company (dále označovány jako LLC) 

 General Partnership (dále označované jako GP) 

 Limited Liability Partnership (LLP) 

Společnosti Corporation odpovídá český ekvivalent akciová společnost. Corporation je 

právnická osoba, s právní subjektivitou, vytvořená fyzickými nebo právnickými osobami, 

které jsou označovány jako společníci. Corporation je jedinou společností, která podléhá  

ze zákona zdanění daní z příjmů právnických osob.  
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Limited Liability Partnership a General Partnership je právní formou společnosti 

partnerství, jejíž zisk se rozděluje podle partnerské dohody uzavřené společníky.  

Mezi společné znaky obou typů partnerství patří, že jsou založeny dvěma nebo více fyzickými 

osobami. Tyto osoby se podílí na ziscích nebo ztrátách těchto společností podle zmíněné 

partnerské dohody. Příjmy z partnerství se nezdaňují daní z příjmů právnických osob, ale jsou 

zdaňovány až na úrovni jednotlivých společníků daní z příjmů fyzických osob. 

Limited Liability Company je kombinací společností Corporation a společnosti typu 

partnerství. Hlavní výhodou je, že zisky opět nejsou zdaňovány daní z příjmů právnických 

osob a zisky tedy nejsou daněny na úrovni společnosti, ale jsou daněny až na úrovni 

společníků. Tento druh společnosti by se dal přirovnat ke společnosti s ručením omezeným. 

Společnosti typu LLC jsou označovány za hybridní společnosti. Společníci neručí za závazky 

společnosti svým osobním majetkem. Pokud LLC společnost je vlastněna subjekty, které jsou 

nerezidentní v USA a nemají příjmy ze zdrojů v USA, pak nemají povinnost podávat daňová 

přiznání a jejich příjmy nepodléhají zdanění v USA.  

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy jakéhokoliv typu  

a pocházející z jakéhokoliv zdroje. Všechny druhy příjmů podléhají stejné daňové sazbě.  

Za předmět daně se však nepovažují: 

 dary  

 dědictví 

 úroky z municipálních dluhopisů 

 akciové dividendy 

 splacení dluhu 

 technické zhodnocení.
45

 

Od těchto zdanitelných příjmů se odečtou daňově účinné náklady společnosti, jež jsou 

obecně definovány jako veškeré náklady vynaložené v souvislosti s podnikáním v průběhu 

zdaňovacího období. Daňově účinné náklady zahrnují náklady spojené s podnikáním, odpisy, 

úrokové platby, státní daně z příjmů, daně z nemovitostí, ztráty, které nejsou kompenzovány 

pojišťovnami a nedobytné pohledávky. Některé náklady spojené s podnikáním zahrnující  

i osobní prospěch, podléhají speciálním pravidlům. Například náklady na reprezentaci lze 

odečíst do 50 % vynaložených nákladů, náklady na vozidla, kde lze využít paušál $ 0,405  

na jednu míli, nebo lze zvolit standardní nákladovou metodu. Cestovné lze zahrnout celé,  
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ale stravné pouze ve výši 50 %. Obchodní dary ve výši $ 25 ročně na jednoho obdarovaného 

zákazníka. Náklady na vzdělávání lze uplatnit pouze v případě, pokud je vyžadováno pro další 

zaměstnání nebo zdokonaluje dovednosti v podnikání a také pojistné a to pouze v případě,  

že kryje ztráty spojené s podnikáním.
46

 

Od základu daně mohou společníci dále odečíst: 

 ztráty, které mohou být přenášeny 5 let; 

 půjčky, u nichž není účtován buď žádný úrok, nebo úrok nižší, než federální sazba; 

 příspěvky charitám do výše 10 % zdanitelných příjmů, neuplatněnou část lze přenášet 

dopředu po dobu 5 let; 

 dividendy z domácích společností, malých investičních společností lze odečíst  

až do výše 100 %; 

 kapitálové výdaje, kdy se musí jednat v podstatě o zřizovací výdaje a tzv. organizační 

výdaje a lze odečíst až do výše $ 5 000 za rok, zbytek se odepisuje po dobu 180 

měsíců.
47

 

Takto upravený základ daně se vynásobí příslušnou sazbou daně z příjmů právnických 

osob. USA uplatňují progresivní zdanění stejně jako u zdanění fyzických osob. Příslušná 

daňová pásma uvádí následující tabulka. 

Výše zdanitelného zisku v USD Sazba daně 

Do 50 000 15 % 

Od 50 001 do 75 000 7 500 + 25 % z částky nad 50 000 USD 

Od 75 001 do 100 000 13 750 + 34 % z částky nad 75 000 USD 

Od 100 001 do 335 000 22 250 + 39 % z částky nad 100 000 USD 

Od 335 001 do 10 000 000 113 900 + 34 % z částky nad 335 000 USD 

Od 10 000 001 do 15 000 000 3 400 000 + 35 % z částky nad 10 000 000 USD 

Od 15 000 001 do 18 333 333  5 150 000 + 38 % z částky nad 15 000 000 USD 

Nad 18 333 333 35 % 

Tabulka 11.1: Sazby daně z příjmů právnických osob
48

 

Daňoví poplatníci si opět stejně jako v případě daně z příjmů fyzických osob mohou 

zvolit mezi kalendářním rokem a fiskálním rokem jako zdaňovacím obdobím. Fiskální rok 
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jako zdaňovací období si mohou zvolit společnosti, pouze pokud vedou účetnictví. Zdaňovací 

období partnerských společností se musí shodovat se zdaňovacím obdobím partnerů. Lhůta 

pro podání daňového přiznání je rozdílná pro poplatníky, kteří uplatňují jako zdaňovací 

období kalendářní rok nebo fiskální rok. Ti, kteří si zvolí jako zdaňovací období kalendářní 

rok, musí podat přiznání k dani z příjmů právnických osob do 15. března následujícího roku. 

Ti, kteří využívají fiskální rok, podávají přiznání k dani z příjmů právnických osob do 15. dne 

třetího měsíce po skončení zdaňovacího období. 

Společnosti jsou povinny platit zálohy na daň a to čtvrtletně ve výši 25 % poslední 

známé daňové povinnosti. Zálohy se platí k 15. 4, 15. 6, 15. 9 a 15. 12 zdaňovacího období. 

Daň je splatná v termínu podání daňového přiznání. 

Daň z příjmů právnických osob má podobně jako daň z příjmů fyzických osob 

zavedený institut alternativní minimální daně (AMT). V podstatě se jedná o paralelní systém 

zdanění se speciálními pravidly. Hlavním cíle této úpravy je zabránit profitujícím 

společnostem nadměrně snižovat daňovou povinnost. Alternativní minimální sazba daně činí 

pro společnosti 20 %.  

11.2 Daň z kapitálových zisků (Capital gains tax) 

 Kapitálový zisk je zisk uskutečněný prodejem investičního majetku, pokud je prodejní 

cena vyšší než kupní cena investice. Investiční majetek pak představují například investice  

do akcií, podílových fondů, dluhopisů, nemovitostí, drahých kovů, mincí, výtvarného umění  

a popřípadě dalších sběratelských předmětů. Zvýšení nebo snížení hodnoty těchto investic je 

zdaněno při prodeji tohoto aktiva. Investice však mohou také produkovat příjmy ve formě 

úroků, dividend, nájemného či poplatků. Tyto příjmy produkovány investicemi jsou také 

zdaňovány jako příjmy z kapitálových zisků. 

 Kapitálové zisky jsou zdaňovány odlišně, v závislosti na tom, do jakého investičního 

majetku poplatník investoval, a jak dlouho takovýto majetek ve svém vlastnictví držel. Podle 

doby držby jsou investice děleny na krátkodobé a dlouhodobé, přičemž doba držby 

krátkodobých investic je menší než jeden rok. Krátkodobé kapitálové zisky jsou zdaňovány 

sazbou daní, která se pohybuje od 10 % do 39,6 %. Dlouhodobé kapitálové zisky jsou drženy 

déle než jeden rok a jsou zdaňovány, v závislosti na daňovém pásmu, sazbou 0 %, 15 %  

nebo 20 %. Přičemž 0% sazba se vztahuje na dlouhodobé zisky a výnosy z dividend, pokud je 

člověk v 10% a 15% daňovém pásmu, 15% sazba se vztahuje na dlouhodobé zisky a výnosy  

z dividend, pokud je člověk v 25%, 28%, 33% nebo 35% daňových pásech a 20% sazba  
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se vztahuje na dlouhodobé zisky a výnosy z dividend, pokud je člověk v 39,6% daňovém 

pásmu.
49

 

Dlouhodobé investice do sběratelských sbírek jsou zdaněny rovnou sazbou daně 28 %. 

Krátkodobé investice do sběratelských sbírek jsou zdaňovány jako krátkodobé kapitálové 

zisky pomocí běžných sazeb daně z příjmů. Sběratelské sbírky mohou obsahovat následující 

položky:  

 razítka,  

 mince,  

 drahé kovy, 

  drahé kameny, 

 vzácné koberce, 

 starožitnosti,  

 alkoholické nápoje, 

 výtvarného umění. 
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Příloha č. 12 - Lékařská daň (Medicare Tax) 

 Vláda USA ukládá lékařskou daň na mzdy obdržené zaměstnanci, na příjmy 

z podnikání a na příjmy ze zemědělské výroby osob samostatně výdělečně činných. Sazba, 

která je v rámci této daně uvalena činí pro rok 2014 2,9 %. V případě zaměstnání je lékařská 

daň placena z poloviny zaměstnancem a z poloviny zaměstnavatelem. V případě osob 

samostatně výdělečně činných platí obě poloviny tato OSVČ, protože je svým způsobem 

brána jako zaměstnanec i jako zaměstnavatel. Nicméně OSVČ si mohou jednu polovinu 

uplatnit jako odpočet při výpočtu daně z příjmů. Od roku 2013 zavedla vláda USA  

i přídavnou lékařskou daň 0,9 %, kterou platí OSVČ, které mají vyšší příjmy, než jsou 

zákonem stanovené prahové hodnoty. I zaměstnanci musí od roku 2013 tuto přídavnou daň 

platit, zaměstnavatel jim z příjmů sráží dalších 0,9 %, pokud překročí zákonem stanovené 

prahové hodnoty. Prahové hodnoty pro rok 2014 jsou stanoveny následovně: 

Status poplatníka Prahové hodnoty v USD 

Manželé podávající daňové přiznání společně 250 000 

Svobodní, ovdovělí, hlava domácnosti 200 000 

Manželé podávající daňové přiznání odděleně 125 000 

Tabulka 12.1: Prahové hodnoty pro OSVČ
50

 

Status poplatníka Prahové hodnoty v USD 

Manželé podávající daňové přiznání společně, ovdovělí 250 000 

Svobodní, hlava domácnosti 200 000 

Manželé podávající daňové přiznání odděleně 125 000 

Tabulka 12.2: Prahové hodnoty pro zaměstnance
51
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Příloha č. 13 - Majetkové daně v USA 

 Mezi majetkové daně lze v USA zařadit daň z nemovitostí, daň z majetku, dálniční 

daň, dědickou daň, darovací daň a daň z převodu nemovitostí. V daňovém mixu USA mají 

z pohledu ČR poměrně výrazné místo právě majetkové daně, které tvoří zhruba 12 % 

z celkových daňových příjmů. Majetkové daně mají podle řady studií překvapivý význam 

v daňové konkurenci mezi jednotlivými státy USA, protože výrazným způsobem ovlivňují 

rozhodování o umístění obchodních investicí. Problém představuje zejména výše nákladů 

spojených s oceňováním rezidenčních i obchodních nemovitostí. Podle hodnocení Tax 

Foundation jsou tyto daně na území států a oblastí v posledních letech vnímány jako nejméně 

spravedlivé.
52

 

13.1 Daň z nemovitostí 

 Daň z nemovitostí tvoří významnou část příjmů do státních a místních rozpočtů a není 

vybírána na federální úrovni. Místní daně z nemovitostí se využívají k financování institucí, 

jako jsou školy, hasičské sbory a knihovny a jsou významným zdrojem financování pro své 

město, kraj a školní čtvrti.  

 Daň z nemovitostí je daň typu ad valorem a je vypočtena na základě posouzení 

hodnoty vlastněné nemovitosti. Tato hodnota je určena místními úředníky, kdy hodnotu 

nemovitosti posuzují v rozmezí od jednoho do pěti let. Tato doba se liší v každém státě. 

Poplatník nejdříve obdrží hodnocení své nemovitosti a později vyměřenou daň. Některé státy 

nezapočítávají celých 100 % tržní hodnoty nemovitosti do základu daně, takovýmto státem  

je například Arkansas, kde základ daně tvoří pouhých 20 % tržní hodnoty nemovitosti  

nebo Nové Mexiko 33,3 %. 

 Následně je možné od základu daně odečíst opět různé osobní odpočty, jako například 

náklady na přestavbu domu pro bezbariérový přístup nebo náklady na opravu domu 

zasaženého přírodní katastrofou. Například stát Ohio dovoluje odpočet pro prvních $ 25 000 

hodnoty nemovitosti. Daňová povinnost je vypočítaná vynásobením upravené tržní hodnoty 

nemovitosti příslušnou sazbou daně z nemovitostí tzv. millage sazbou. Millage sazba je 

přitom součet několika daňových sazeb uplatňovaných v různých jurisdikcích. Například 

jedna nemovitost může být předmětem daně státní, obecní, okresní i předmětem daně spádové 

oblasti. Takto vypočtená daň může být ještě snížená o slevy na dani. Tyto slevy mohou 
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představovat například splátky úvěrů na bydlení, běžné náklady na bydlení a různé závazky, 

které jsou vázány k nemovitosti.
53

 

Hodnota nemovitosti stanovená úředníky (tržní hodnota) 

x využitý podíl tržní hodnoty pro daňové účely (0 % až 100 %) 

= základ daně z nemovitostí 

- odpočty 

= upravený základ daně 

x millage sazba 

= daň z nemovitostí 

- slevy na dani 

= výsledná daň z nemovitosti 

Tabulka 13.1: Výpočet daně z nemovitostí v USA
54

 

Zajímavostí je, že tato daň může být zaplacená jako součást měsíční splátky hypotéky 

nebo jako klasická roční nebo pololetní platba místnímu finančnímu úřadu. Některé místní 

finanční úřady dovolují i měsíční splátky.   

13.2 Daň z majetku 

 Daň z majetku lze rozlišit na daň z majetku osobní (Personal Property Tax) a daň 

z majetku obchodních společností (Business Property Tax). Předmětem daně z majetku je 

osobní a obchodní jmění jako jsou například automobily, stroje, vybavení kanceláří apod., 

kromě nemovitostí, které jsou zdaněny předchozí daní z nemovitostí.  Na majetek korporací 

se vztahuje daň z kmenových akcií nebo také daň z koncese. Neziskové organizace jsou však 

od tohoto typu daně osvobozeny. 

Ke státům s vysokým zatížením těmito daněmi patří Delaware (9 %), Západní Virginie 

(7 %), Pensylvánie, Ohio a Connecticat. Tento typ daně bývá často spojen s daní s příjmů 

právnických osob, což může společnostem působit problém v případě finančních obtíží. Podle 

tohoto kritéria mají nepříznivé prostředí státy Connecticat, New York a Texas. Ve státech 

Alabama, Missisipi, Ohio a Pensylvánie je zvláštní daní zatížen nehmotný majetek, jako jsou 

akcie, cenné papíry, ochranné známky apod. Mezi jednotlivými státy existují výrazné rozdíly 
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v přístupu k majetkovým daním. Některé státy (Wyoming, Utah, Severní Dakota, Nové 

Mexiko, Idaho) daně z majetku neaplikují, jiné státy používají celou škálu možností.
55

 

Celá koncepce daně z majetku se liší stát od státu. V některých státech je předmětem 

této daně i takový majetek jako jsou například lodě, letadla, klavíry, přívěsy, karavany,  

ale i dobytek a psi. Výhodou tohoto zdanění je možnost odečíst si tuto zaplacenou daň jako 

odčitatelnou položku od federální daně z příjmů, což napomáhá do určité míry zabránit 

dvojímu zdanění příjmů. 

 Zdanění hmotného osobního majetku je relativně jednoduché. V případě osobních  

a nákladních automobilů se daň vypočítá jako procento z hodnoty uvedené v modré knize. 

Modrá kniha je příručka, která sestavuje a uchovává ceny nových a ojetých automobilů 

různých modelů, značek a typů. Formálně je označována Kelley Blue Book. Originálně byla 

dostupná pouze profesionálům pracujícím v automobilovém průmyslu, od roku 1990 je však 

běžně přístupná široké veřejnosti. Vozidla jsou tedy v podstatě oceňována v pořizovací 

hodnotě, která se následně snižuje o odpisy. Nejběžněji je tedy touto státní daní zatíženo 

osobní vlastnictví majetku ve formě osobních a nákladních automobilů. 

 Majetek je oceňován, stejně jako nemovitosti, v tržní hodnotě. Takto oceněný majetek 

je vynásobený příslušnou daňovou sazbou, která se určuje každý rok tak, aby daňový výnos 

byl dostatečný pro financování všech plánovaných aktivit. Stejně jako daň z nemovitostí  

se totiž daň z majetku využívá k financování různých místních služeb, hasičských sborů, 

knihoven, místní policie, veřejných škol atd. Daňová sazba se však každým rokem pohybuje 

v rozmezí 1 % až 2 %. Vyšší sazba je uvalena pouze na vozidla, a to až 4,5 %. 

 Poplatník daně z majetku je povinen dodat příslušnému státnímu oddělení příjmů 

seznam vlastněného majetku do 1. ledna a dále také podat daňové přiznání k této dani  

do 30. dubna.  Daň z majetku je splatná k termínu daňového přiznání, pokud je daňová 

povinnost menší než $ 50. Pokud je daňová povinnost větší než $ 50, může poplatník zaplatit 

dlužnou částku ve dvou stejných splátkách. První splátka je splatná v termínu podání 

daňového přiznání a druhá splátka je splatná k 30. říjnu.
56
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13.3 Dálniční daň (Federal Highway Use Tax) 

 Dálniční daň je federální daň, která je uvalena na vozidlo určené k podnikání 

s hmotností nad 22 t, se kterým bylo ujeto po dálničních komunikacích alespoň 5 000 mil 

(8 047 km) nebo 7 500 mil (12 067,5 km) pro zemědělská vozidla. Požadavky stanoveny  

pro zdanění jsou stejné pro jednotlivce, společnosti typu partnerství (LLP, GP), korporace, 

LLC, nebo jakýkoliv jiný typ společnosti. Daň je stanovena pevnou částkou podle hmotnosti 

vozidla, kdy se daň pohybuje od $ 100 do $ 550. 

13.4 Daň darovací, daň dědická a daň z mezigeneračních převodů (Gift Tax, Estate Tax 

and Generation Skipping Transfer Tax) 

 Na úrovni federace podléhá majetek v okamžiku převodu třem typům daní a to dani 

dědické, dani darovací a dani z mezigeneračních převodů. V případě úmrtí se daňový základ 

stanovuje jako součet hodnoty nemovitého majetku a darů, které se uskutečnily za života 

dárce. U osob, které v okamžiku smrti měli občanství USA a cizinců, kteří dobou pobytu 

naplnili test rezidentury, je předmětem daně jejich celosvětový majetek. U ostatních osob je 

předmětem daně pouze majetek, který se v okamžiku jejich smrti nacházel na území USA.
57

 

Daň darovací a daň dědická jsou vybírány jak na úrovni federální, tak na úrovni státní. 

 Daň darovací je uvalena na bezúplatné převody v podobě hotovosti, akcií, nemovitostí 

nebo jiného hmotného nebo nehmotného majetku. Daň je obvykle uložena na dárce.  

Ne všechny dary jsou předmětem daně darovací. Za dary pro účely daně darovací nejsou 

považovány některé platby klasifikováné jako vzdělávací výdaje a určité platby za lékařské 

služby. Od daně darovací jsou osvobozeny nemovitosti do hodnoty $ 5 340 000, tato částka je 

stanovena na federální úrovni. Osvobozené jsou také dary na vývoj, výzkum a vzdělání, dary 

manželům ve výši $ 28 000 a také všechny ostatní dary, které však nesmí překročit částku  

$ 14 000. 

 Daň dědická je uvalena na převody majetku zemřelé osoby, ať již je tento majetek 

převáděn přes poslední vůli nebo ze zákona. Pokud je dědictví převedeno na manžela  

nebo manželku a federálně uznávané charity, tak se daň obvykle neplatí. Celkový majetek je 

přitom snížený o dluhy zemřelého a náklady spojené s dědickým řízením. Zaplacená daň 

darovací se odečítá od daňové povinnosti pro účely daně dědické. Daň z mezigeneračních 

převodů postihuje převody majetku od dárce osobám mladším více než o jednu generaci,  

tedy vnukům či pravnukům. Důvodem existence této daně je zamezení případným daňovým 
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únikům. Daň dědická i daň z mezigeneračních převodů se vztahují také na majetek  

nebo výtěžek ze svěřeneckého fondu. V některých státech byla daň dědická zrušena. Sazba 

daně je opět progresivní, přičemž nejvyšší sazba dosahuje 40 %. 

13.5 Daň z převodu nemovitostí (Real Estate Transfer Tax) 

Daň z převodu nemovitostí je vybírána pouze na státní a municipální úrovni. Daň 

z převodu nemovitostí zatěžuje prodej, poskytnutí a převod nemovitostí. Daň může být 

uvalena na prodávajícího i kupujícího, záleží opět na jednotlivém státu, ve kterém je tato daň 

vybírána. Například stát New Hampshire uvaluje daň na kupujícího i prodávajícího  

a to ve výši $ 0,75 na $ 100 z ceny nebo úplaty za prodej, poskytnutí nebo převodu. Nejčastěji 

je však poplatníkem daně z převodu nemovitostí prodávající. 

Předmětem daně je například prodej pozemků a budov, převody mezi spřízněnými 

podnikatelskými subjekty, prodej věcného břemene na pozemku, ale také pronájmy 

nemovitostí na 99 let a více, včetně postoupení práv na obnovu nemovitostí. Základem daně 

je prodejní cena nemovitosti, která by měla být odvozena od tržní hodnoty nemovitosti. 

Osvobozeny jsou například převody mezi manželi nebo převody hřbitovních pozemků. Sazby 

daně se v jednotlivých státech USA pohybují v rozmezí 0 – 2 % 
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Příloha č. 14 - Smlouva o zamezení dvojího zdanění 

 Daňový systém se vztahuje na všechny poplatníky vykazující skutečnosti, které vedou 

k vyměření daně. Zásadu spravedlnosti stát dodržuje při zdanění příjmů svých občanů, 

právnických osob, zahraničních firem i cizích státních příslušníků, pokud pobírají zdanitelné 

příjmy ze zdrojů na území daného státu. Každý stát má rozdílné řešení daňového systému  

a mezi jednotlivými státy se musí řešit na mezinárodní úrovni.  Formou tohoto řešení jsou 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nejpodstatnější roli v zabránění dvojího zdanění je 

dohoda o dvojím zdanění, která zohledňuje konkrétní charakteristiky daňového systému 

v obou smlouvou dotčených zemích a konkrétní okolnosti jejich vzájemných hospodářských 

vztahů. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku nabyla platnosti dnem 

23. 12. 1993. Vztahuje se na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou 

smluvních státech. Ve Spojených státech amerických se vztahuje na federální daně z příjmů  

a spotřební daně ukládané v souvislosti s investičním příjmem soukromých nadací. V České 

republice se vztahuje na daně z příjmů ukládané na základě zákona o daních z příjmů a daně 

z nemovitostí. Smlouva se bude vztahovat rovněž na jakékoliv stejné nebo podobné daně, 

které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich.  

Tato smlouva zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některým smluvním státem.
58

 

Stěžejní obsah konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je uložen v článku 24 

s názvem Vyloučení dvojího zdanění. Zde jsou uvedeny metody o zamezení dvojího zdanění. 

Spojené státy povolí rezidentu nebo občanu Spojených států jako zápočet na daň z příjmů 

Spojených států daň z příjmů zaplacenou v České republice tímto rezidentem nebo občanem 

nebo jeho jménem. Česká republika může při ukládání daní svým rezidentům zahrnout  

do základu příjmy, které mohou být také zdaněny ve Spojených státech, avšak povolí snížit 

částku daně vypočtenou z takového základu o částku rovnající se dani zaplacenou  

ve Spojených státech. Snížení však nepřesáhne tu část české daně vypočtené před jejím 

snížením, která poměrně připadá na příjmy, které mohou být podle ustanovení této smlouvy 

zdaněny ve Spojených státech. 
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Příloha č. 15 – Analýza daně z příjmů právnických osob 

 Analyzovat daň z příjmů právnických osob za pomoci výpočtu daňové povinnosti 

konkrétní firmy by bylo velice obsáhlé, ale také by nemuselo dojít k přesným a požadovaným 

výsledkům. Je velmi těžké porovnávat tak odlišná tržní prostředí, která jsou v USA a v České 

republice. Mnoho firem, jejichž ekvivalenty v České republice podléhají zdanění daní 

z příjmů právnických osob, podléhá v USA zdanění daní z příjmů fyzických osob. Proto bude 

prospěšnější provést analýzu prostým zdaněním shodně navolených základů daně. Na rozdíl 

od analýzy daně z příjmů fyzických osob nelze použít ukazatel průměrné mzdy v paritě kupní 

síly (AGW PPP), protože tento ukazatel je založen na analýze spotřebitelského koše, což je 

pro posuzování zisků právnických osob nevhodné. 

Základ daně z příjmů 

právnických osob 

700 000 Kč 14 000 000 Kč 280 000 000 Kč 

Sazba daně 19 % 19 % 19 % 

Daň z příjmů právnických 

osob 
133 000 Kč 2 660 000 Kč 53 200 000 Kč 

Tabulka 15.1: Analýza daně z příjmů právnických osob v ČR
59

 

Základ daně z příjmů 

právnických osob 

35 160 USD 703 200 USD 14 063 991 Kč 

Sazba daně 15 % 

113 900 USD +  

34 % z částky nad 

335 000 USD 

3 400 000 USD +  

35 % z částky nad 

10 000 000 USD 

Daň z příjmů právnických 

osob 
5 274 USD 239 088 USD 4 822 397 USD 

Po přepočtu na Kč 105 000 Kč 4 760 003 Kč 96 009 102 Kč 

Tabulka 15.2: Analýza daně z příjmů právnických osob v USA
60

 

 Z výpočtů vyplývá, že při prostém porovnání sazeb daně je daňové zatížení v USA 

mnohem vyšší než v ČR. Zejména vyšší zisky jsou zdaňovány více, to lze přičítat strmě 
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progresivním daňovým sazbám. Naopak zdanění nižších základů daně je v USA výhodnější 

než v ČR. 
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Příloha č. 16 – Výpočet daňové povinnosti dle návrhu 

Výpočet/poplatník Svobodný 1 Svobodný 2 Svobodný 3 

hrubý roční příjem 102 000 301 536 2 400 000 

superhrubá mzda 136 680 404 058 3 216 000 

základ daně zaokrouhlený 136 600 404 000 3 216 000 

x 0,15 (daň z příjmů) 20 490 60 600 482 400 

Základ daně pro solidární zvýšení daně 

(hrubý příjem - strop sociálního 

pojistného) 

0 0 1 154 784 

Solidární zvýšení daně 0 0 80 834,88 

-slevy na dani 24 840 24 840 24 840 

=splatná daň z příjmů ze superhrubé 

mzdy (x) 
0 35 760 538 395 

Tabulka 16.1: Výpočet daňové povinnosti dle stávajících pravidel v ČR
61

 

 

Výpočet/poplatník Svobodný 1 Svobodný 2 Svobodný 3 

hrubý roční příjem 102 000 301 536 2 400 000 

základ daně zaokrouhlený 102 000 301 500 

 

Sazba daně z příjmů 14% 

14 280 Kč + 

22 % z částky 

nad 102 000 

Kč 

323 490 Kč + 

28 % z částky 

nad 1 507 500 

Kč 

daň před uplatněním slev 14 280 58 178 573 390 

-slevy na dani 24 840 24 840 24 840 

=splatná daň z příjmů podle návrhu (y) 0 33 338 548 550 

rozdíl x-y 0 2 422 -10 155 

Tabulka 16.2: Výpočet daňové povinnosti dle návrhu
62

 

První daňové pásmo je stanoveno jako dvanáctinásobek minimální mzdy. Horní 

hranice druhého pásma (částka 1 507 500 Kč) je stanovena jako šedesátinásobek průměrné 

mzdy. Z výsledků vyplývá, že navržené zdanění by zvýhodňovala poplatníky s nižším 

příjmem. Poplatníci s průměrným příjmem by zaplatili na dani o 2 422 Kč méně,  

než při stávajícím zdanění. Poplatník s nadprůměrným příjmem (2 400 000 Kč/rok) zaplatí  

při o 10 155 Kč více. 
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