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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám daňovým systémem České republiky a jeho změnami 

v letech 2013 - 2015. Tento systém tvoří přímé a nepřímé daně. Mezi daně přímé patří daně 

z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční. Do daní 

nepřímých řadíme spotřební daně, energetické daně, daň z přidané hodnoty a clo. Na 

příkladech některých daní demonstruji jejich změny jak v legislativní rovině, tak v rovině 

změn sazeb daně. Pro názornost jsem u některých typů daní uvedl příklady, které jsem poté 

vyjádřil v grafech. V závěrečné části se zabývám vyhodnocením mnou získaných poznatků a 

zamýšlím se nad efektivitou daňových změn ve vztahu k výběru daní. 

Klíčová slova: daň, daňový systém, předmět daně, plátce daně, sazba daně, osvobození od 

daně a základ daně 

 

Summary 

In this bachelor thesis I deal with the tax system in the Czech Republic and its changes in 

the years 2013 - 2015. This system consists of direct and indirect taxes. Among direct taxes 

include income tax, land value tax, tax on the acquisition of immovable property and road 

tax. Indirect taxes belong to the excise tax, energy tax, value added tax and customs duties. 

Some examples to demonstrate their taxes, changes in both the legislative level and on the 

level of tax rate changes. For clarity, I have for some types of taxes gave examples, of which 

I expressed in the charts. The final part deals with the evaluation of acquired knowledge to 

me and I think about the effectiveness of tax changes related to tax collection. 

Keywords: tax, tax system, subject to tax, tax payer, tax rate, tax exemptions and tax base 
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Seznam zkratek 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

Sb. – sbírka 

FO – fyzická osoba 

PO – právnická osoba 

Kč – Koruna česká 
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Zdr. poj. – zdravotní pojištění 

Soc. poj. – sociální pojištění 
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1. Úvod 

Z historického hlediska se v Českých zemích daň nevybírala pravidelně. Daň se 

vybírala pouze při významných událostech, jako byla například korunovace králů případně 

narození jejich dcer. Mezi nejstarší daně patří celní daň (berná) a daň pozemková. V dobách 

Václava IV. došlo k přesnějšímu popisu daní. Popis se týkal především celní daně. Během 

vlády Ferdinanda I. byly zavedeny daně z majetku, z piva a z vojska. V roce 1654 byl sepsán 

seznam (Berní rola), který se věnuje vybírání daní. V tomto seznamu byly sepsány podmínky 

týkající se toho, kdo vybíral daň a kdo ji platil. Proto Berní rolu považujeme za první pevnou 

„soustavu daní“ v Čechách. Velkou změnou prošla Berní rola za Josefa II. (tzv. Josefínská 

reforma). Tato reforma upravovala daně pozemkové. Kolem roku 1820 byla sjednána dvorní 

komise k regulování daní, jež opět upravila způsoby vyměření daně pozemkové. Tyto 

úpravy, které zahrnovaly i prominutí daně byly nazvány trvalým katastrem. V pozdějších 

letech byly rozděleny daně na přímé a nepřímé. [30] 

Obecně rozdělujeme daňový systém na daně přímé (důchodové a majetkové) nebo 

nepřímé (ze spotřeby, daň z přidané hodnoty). U přímých daní můžeme přesně určit osobu, 

která bude daň přiznávat a platit. Plátce daně je poplatníkem a daň je správci daně odváděna 

z jeho příjmů či majetku. Nepřímé daně jsou přičítávány k ceně zboží, to znamená, že je ve 

finální fázi zaplatí konečný spotřebitel. [8] 

Cílem mé bakalářské práce je srovnání a vyhodnocení daňového systému České 

republiky (ČR) za sledované období 2013 - 2015. 

Tato práce obsahuje pět částí, z nichž první částí je její úvod. Ve druhé části se 

zabývám obecnými pojmy, které mají všechny daně společné, jsou to například tyto pojmy: 

sazba daně, poplatník daně, předmět daně atd.  

Třetí část této bakalářské práce obsahuje srovnání daňového systému za zvolené 

období. Zejména porovnávám mnou vybrané pojmy tak, jak byly legislativou upraveny 

v předmětném období. Zaměřil jsem se na srovnání předmětu daně, plátce daně, základu 

daně, osvobození od daně a sazby daně s vyznačením změn, které v průběhu sledovaných 

let nastaly. Tuto kapitolu jsem také doplnil o praktické příklady výpočtů u některých daní. 

Zadání příkladů a jména jsou smyšlená. 
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Ve čtvrté části se zabývám vyhodnocením vybraných daní a poslední pátá část je 

vyhrazena závěru. 

Tuto práci jsem si zvolil, protože mě zajímá náš daňový systém jako takový, ale 

i jeho změny za sledované období 2013 – 2015.  
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2. Teoretická východiska 

V této kapitole se budu zabývat základními pojmy z oblasti daní, respektive pojmy, 

které mají všechny daně společné. 

„Daň je povinná, zákonem uložená platba.“ Jelikož jsou daně určeny k hrazení 

potřeb, které jsou společné, plynou do veřejného rozpočtu, ze kterého se tyto potřeby hradí. 

Může se jednat o rozpočet obce, kraje nebo státu. Mezi potřeby, které vznikají společnosti, 

jako celku můžeme zahrnout například obranu státu proti vnějšímu nepříteli, zabezpečení 

provozu státu včetně jeho vnitřní bezpečnosti, školství apod. Část daní vybraných v ČR 

plyne do rozpočtu Evropské unie (EU). Daň je věcné břemeno uvalené na poplatníka. [1] 

Daň je neúčelová, což znamená, že příjmy z této daně mohou být použity „na 

cokoliv“, respektive nemají přesně určený účel použití. [8] 

Neekvivalentnost nám říká, že poplatník nemá nárok na protihodnotu ve výši 

zaplacené daně. [5] 

Daň je také nenávratná což znamená, že zaplatíme daň a poté už se nám finanční 

prostředky nikdy nevrátí zpět. [6]  

Funkce daně z hlediska působení na ekonomiku státu:  

 fiskální – můžeme to chápat jako schopnost naplnit veřejný rozpočet, 

 alokační – řeší optimální rozdělení vládních výdajů mezi veřejný 

a soukromý sektor, 

 redistribuční – zmírňuje rozdíly mezi důchody, 

 stimulační – daňové úspory, 

 stabilizační – přizpůsobení se aktuálnímu hospodářskému stavu země tzn., 

v době krize stát ponechá více peněz poplatníkům a naopak. [8] 

Daňový subjekt je osoba, která má ze zákona povinnost trpět, odvádět nebo platit 

daň. Daňové subjekty dělíme dle konstrukce a pravidel placení daně na poplatníky a plátce 

daně. [6] 

Poplatníkem je ten, kdo si zpravidla povinně platí daně sám. Podstatou je, že právě 

jeho příjem a majetek je dani podroben. [6] 
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Plátcem daně je ten, kdo ze zákona musí odvést daň do veřejného rozpočtu, kterou 

získal od jiných subjektů nebo ji srazil jiným poplatníkům pod svou majetkovou 

odpovědností. [1] 

Pro co nejefektivnější výběr daní je důležité předmět daně přesně definovat. 

Jelikož bývá toto vymezení široké, a aby se daňový subjekt nemohl vyhnout zdanění, je 

někdy nutno zákonem velmi přesně definovat objekt zdanění. V některých případech je 

zákonem stanovena hranice, za kterou už předmět daně nesahá, tzn., že stát deklaruje, že za 

touto hranicí už se nejedná o předmět daně. Této skutečnosti se říká vynětí z předmětu daně. 

Vynětím věci, služby nebo platby z předmětu daně stát zamezuje například dvojímu zdanění 

nebo deklaruje, že vyňatý předmět je zdaněn jinou daní. Daně vyměřené a vybrané podle 

jednotlivých předmětů daně jsou vždy příjmem veřejného rozpočtu. [5] 

Osvobození od daně definujeme jako část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. 

kterou není daňový subjekt povinen, ale ani oprávněn zahrnout do základu daně. Máme 

osvobození úplné a částečné. [5] 

Základem daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a to buď ve 

fyzikálních (např. kus, hl apod.) nebo v hodnotovém vyjádření (koruny) a upravený podle 

zákonných pravidel. [6] 

Zdaňovací období se provádí pravidelně v časových intervalech, za které se základ 

daně stanoví a daň vybere. Nejčastějším zdaňovacím obdobím je u nás zpravidla kalendářní 

rok. [6] 

„Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého 

o odpočty) stanoví základní částka daně“. [1] 
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3. Srovnání daňového systému za zvolené období 

V této kapitole bych chtěl popsat jednotlivé daně. U popisovaných daní jsem se 

zaměřil na jejich vybrané charakteristiky a to zejména na předmět a plátce daně, na základ 

daně, na osvobození od daně a sazby daně. Modré tabulky se vztahují k teorii a legislativě 

zatímco na zelených tabulkách demonstruji praktický dopad změn sazeb daní na příklady. 

3.1 Nepřímé daně 

3.1.1 Spotřební daně 

Správou těchto daní se zabývá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

Vysvětlení níže uvedených pojmů je platné pro všechny vybrané výrobky. 

Jednotlivé rozdíly v pojmech jako je plátce daně a předmět daně popíšu u každé daně zvlášť. 

Spotřební daně jsou významným zdrojem příjmů pro státní rozpočet. Stát 

spotřebními daněmi cíleně zatěžuje prodej nebo spotřebu úzké skupiny výrobků. [1] 

Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky dovezené na daňové území EU 

nebo na daňovém území EU vyrobené. [1] 

Vybranými výrobky spotřebních daní jsou: 

a) minerální oleje, 

b) líh, 

c) pivo, 

d) víno a meziprodukty, 

e) tabákové výrobky (cigarety, tabáky, doutníky a cigarillos). [3] 

Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněným příjemcem, 

oprávněným odesílatelem nebo výrobcem a provozovatelem daňového skladu, jíž vznikla 

povinnost daň přiznat a zaplatit při uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu 

nebo při dovozu zboží. [2] 

Plátcem jsou také osoby, které skladují nebo dopravují větší množství vybraných 

výrobků (více než např. 800 kusů cigaret, 1 kg tabáku, 20 l minerálních olejů, 60 l šumivého 
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vína a 10 l lihovin), aniž by prokázaly, že se jedná o výrobky zdaněné nebo, že byly 

oprávněně nabyty bez daně. [2] 

U spotřebních daní tvoří základ daně nejen prosté množství vybraného výrobku 

v příslušných jednotkách (kus, litr, hektolitr, 1 000 litrů), a dále také například kód 

nomenklatury u minerálních olejů, velikostní skupina pivovaru u daně z piva, objemové 

procento etanolu pro zařazení výrobku do lihu nebo meziproduktů apod. [3] 

Od daně jsou osvobozeny například tyto vybrané výrobky: 

1) pivo, tabákové výrobky, líh a víno, jež odebírá celní orgán jako vzorek pro 

povinný rozbor, 

2) minerální oleje, které slouží jako pohonná hmota pro veřejnou leteckou a vodní 

přepravu, 

3) líh pro výrobu léku a při použití v potravinářském průmyslu, 

4) vybrané výrobky, jež jsou osvobozeny od cla. [1] 
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a) daň z minerálních olejů 

Vývoj sazby daně z minerálních olejů názorně předvedu v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1: Sazby spotřební daně z minerálních olejů podle § 48 

ROK 2013 2014 2015 

Motorové benziny 

nízkoolovnaté 
12 840 Kč/1000 l 12 840 Kč/1000 l 12 840 Kč/1000 l 

Motorové 

benzíny a ostatní 
13 710 Kč/1000 l 13 710 Kč/1000 l 13 710 Kč/1000 l 

Motorové nafty a 

petroleje 
10 950 Kč/1000 l 10 950 Kč/1000 l 10 950 Kč/1000 l 

Těžké topné oleje 472 Kč/t 472 Kč/t 472 Kč/t 

Odpadní oleje 660 Kč/1 000l 660 Kč/1 000l 660 Kč/1 000l 

Zkapalněné ropné 

plyny pro pohon 

motorů 

3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 

Zkapalněné ropné 

plyny pro výrobu 

tepla 

0 Kč/t 0 Kč/t 0 Kč/t 

Zkapalněné ropné 

plyny pro zvláštní 

vozidla 

1 290 Kč/t 1 290 Kč/t 1 290 Kč/t 

Zdroj: [19] 

Z tabulky vyplývá, že za sledované období 2013 - 2015 nedošlo u sazeb u daně 

z minerálních olejů k žádným změnám. 
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Tabulka 2: Porovnání daně z minerálních olejů za sledované období 

SROVNÁNÍ DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ 

2013 

předmět daně: z minerálních olejů jsou motorové benzíny, střední a těžké 

plynové oleje, těžké topné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny a 

zkapalněný bioplyn, směsi minerálních olejů a směsi minerálních olejů 

s lihem, 

plátce daně: jsou FO i PO, které mají povinnost daň přiznat a zaplatit, jestliže 

použijí nebo nabídnou k prodeji minerální oleje s nižší sazbou daně pro účel 

použití, na který se použije vyšší sazba daně. Pokud spotřebují nebo prodají 

minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3, 5, 6 pro pohon motoru respektive 

výrobu tepla, 

2014 

u předmětu daně: nedošlo k rozšíření, 

u plátce daně: nebyly provedeny žádné změny, 

2015 

předmět daně: nebyl upraven, 

u plátce daně: nedošlo k žádným úpravám. 

Zdroj: [27];[4];[21] 

Jak vyplývá z tabulky číslo 2 u porovnávaných pojmů předmětu daně a plátce daně 

nedošlo od roku 2013 k žádným změnám.  
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b) daň z lihu 

Sazby daně z lihu za sledované období uvádím v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3: Sazby spotřební daně z lihu podle § 70 

ROK 2013 2014 2015 

Líh, lihoviny a destiláty 
28 500 Kč/hl 

etanolu 

28 500 Kč/hl 

etanolu 

28 500 Kč/hl 

etanolu 

Líh v ovocných destilátech 

z pěstitelského pálení do 

30 litrů etanolu na 

jednoho pěstitele 

14 300 Kč/hl 

etanolu 

14 300 Kč/hl 

etanolu 

14 300 Kč/hl 

etanolu 

Zdroj: [19] 

K výše uvedené tabulce lze pouze dodat, že v případě pokud pěstitel vyrobí více 

než 30 l etanolu z pěstitelského pálení použije se pro nadlimitní množství základní sazba 

daně z lihu ve výši 28 500 Kč/hl etanolu. 

Tabulka 4: Porovnání daně z lihu za sledované období 

SROVNÁNÍ DANĚ Z LIHU 

2013 

předmět daně: se vztahuje na líh (vzniklý kvašením), na denaturovaný líh 

znehodnoceným jiným než stanoveným denaturačním prostředkem nebo 

jeho menším množstvím, 

plátcem daně: jsou PO i FO, které zakoupily, dovezly líh osvobozený od 

daně nebo výrobky, které ho obsahují či ho skladují, poskytují do volného 

daňového oběhu a osoby, 

2014 

u předmětu daně: nedošlo k rozšíření, 

plátce daně: nezaznamenal žádné změny, 

2015 

předmět daně: nebyl upraven, 

u plátce daně: nedošlo k žádným úpravám. 

Zdroj: [27];[2];[21] 



Dalibor Chovanec: Daňový systém ČR 

2015     10 

 

Když srovnáme legislativní změny za roky 2013 - 2015 v pojmech předmětu daně 

z lihu a plátce daně z lihu zjistíme, že v uvedeném období nedošlo k žádným změnám (viz 

tabulka číslo 4). 

c) daň z piva 

Veškeré sazby daně týkající se piva popisuji v tabulce číslo 6. 

Tabulka 5: Sazby spotřební daně z piva podle § 85 

PIVO 

Sazba daně v Kč/hl a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny 

ROK 
Základní 

sazba 

Malé nezávislé pivovary 

Do 

10 000 hl 

včetně 

10 000 až 

50 000 hl 

včetně 

50 000 až 

100 000 hl 

včetně 

100 000 až 

150 000 hl 

včetně 

150 000 až 

200 000 hl 

včetně 

2013 32 Kč 16 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

2014 32 Kč 16 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

2015 32 Kč 16 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

Zdroj: [27];[4];[21] 

Z tabulky uvedené výše je patrné, že za sledované období 2013 - 2015 nedošlo ke 

změně sazeb daně. Dále z této tabulky vyplývá, že EU a Česká republika zásadním způsobem 

daňově zvýhodňují malé výrobce piva. 
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Tabulka 6: Porovnání daně z piva za sledované období 

SROVNÁNÍ DANĚ Z PIVA 

2013 

předmět daně: se týká piva, které obsahuje více než 0,5 % alkoholu a směsi 

piva s nealkoholickými nápoji, které obsahují více než 0,5 % alkoholu, 

plátce daně: není FO, která spolu s dalšími osobami tvořící s ní domácnost 

vyrobí pivo s maximálním množstvím do 200 l (za kalendářní rok) pro 

vlastní spotřebu či pro spotřebu blízkých osob. Podmínkou je, že nedojde 

k prodeji piva. 

2014 

předmět daně: nebyl upraven, 

plátce daně: z předešlého roku ty osoby, které tvořily s FO domácnost, byly 

upraveny na osoby, které společně hospodaří, 

2015 

předmět daně: nebyl rozšířen, 

u plátce daně: nedošlo k žádným změnám. 

Zdroj: [27];[3];[21] 

Jak je vidět ve výše uvedené tabulce tak jedinou změnou byl poznamenán plátce 

daně v roce 2014, kromě tohoto upřesnění k žádným změnám v letech 2014 a 2015 oproti 

roku 2013 nedošlo. 

d) daň z vína a meziproduktů 

Sazby daně z vína a meziproduktů jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 7: Sazby spotřební daně z vína a meziproduktů podle § 96 

ROK 2013 2014 2015 

Víno šumivé 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 

Víno tiché 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 

Meziprodukty 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 

Zdroj: [27];[2];[19] 
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U daně z vína a meziproduktů za sledované období 2013 - 2015 ke změně sazeb 

daně nedošlo. K tabulce bych rád podotknul, že i tiché víno má svou sazbu daně. Tato 

skutečnost není laické veřejnosti známa, neboť v současné době je tato sazba ve výši 0 Kč.  

Tabulka 8: Porovnání daně z vína a meziproduktů za sledované období  

SROVNÁNÍ DANĚ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ 

2013 

předmětem daně: jsou vína a meziprodukty (nejsou šumivým a ani tichým 

vínem či nepodléhají dani z piva) obsahující 1,2 % alkoholu, ovšem nesmí 

v sobě mít více než 22 % alkoholu, 

plátce daně: se týká osob, které nejsou FO a na daňovém území ČR 

produkují tiché víno. Podmínkou je, že tiché víno nepřesáhne za kalendářní 

rok více než 2 000 l. 

2014 

předmět daně: nebyl upraven, 

u plátce daně: nebyly provedeny žádné změny, 

2015 

předmět daně: nezaznamenal žádná rozšíření, 

u plátce daně: nedošlo k rozšíření. 

Zdroj: [27];[4];[21] 

U této daně v letech 2014 a 2015 nedošlo oproti roku 2013 k žádnému rozšíření. 

e) daň z tabákových výrobků 

Sazby daně z tabákových výrobků popíši v tabulce číslo 9. 

Tabulka 9: Srovnání sazeb u tabákových výrobků podle § 104 

ROK 2013 2014 2015 

Cigarety procentní část sazby 27 % 27 % 27 % 

Cigarety pevná část sazby 1,16 Kč/kus 1,19 Kč/kus 1,29 Kč/kus 

Cigarety minimální sazba (nejméně) 2,18 Kč/kus 2,25 Kč/kus 2,37 Kč/kus 

Doutníky a cigarillos pevná část sazby 1,30 Kč/kus 1,34 Kč/kus 1,42 Kč/kus 

Tabák ke kouření pevná část sazby 1 635 Kč/kg 1 800 Kč/kg 1 896 Kč/kg 

Zdroj: [27];[2];[21] 
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Jak vyplývá z tabulky tak sazby u této daně se měnily ve sledovaném období každý 

rok. Nejnižší sazba daně z cigaret byla v roce 2013, do roku 2015 se zvýšila o 0,13 Kč 

(+ 11,21 %). Tabák ke kouření měl stejně jako cigarety nejnižší sazbu daně v roce 2013, 

v roce 2015 se sazba daně navýšila o 261 Kč (+ 15,96 %). Tyto změny si uvedeme na 

následujících příkladech, ve kterých vypočítám výši spotřební daně. 

PŘÍKLAD: Pan Novák si koupil krabičku cigaret za 77 Kč. Tato krabička obsahuje 

20 kusů cigaret. Jaká výše daně z této krabičky bude odvedena? 

Tabulka 10: Odvod spotřební daně z cigaret  

ROK 2013 2014 2015 

Spotřební daň – procentní část (77 Kč x procentní 

část sazby ve výši 27 %) 
20,79 Kč 20,79 Kč 20,79 Kč 

Základ daně – pevná část (20 ks x pevná část 

výrobku za dané období) 
23,2 Kč 23,8 Kč 25,8 Kč 

Celkem (spotřební daň + základ daně) 43,99 Kč 44,59 Kč 46,59 Kč 

Minimální výše daně (20 x minimální sazba za dané 

období viz tabulka číslo 9) 
43,6 Kč 45 Kč 47,5 Kč 

Odvedená daň 43,6 Kč 45 Kč 47,5 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pokud vypočtená daň nedosahuje minimální sazby daně za stanovený počet kusů 

(v tomto příkladu 20 kusů), musí být daň stanovena dle její minimální sazby. Rozdíl 

v odvodu daně mezi roky 2013 až 2015 činí 3,90 Kč na krabičku v hodnotě 77 Kč. 

U doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření je výše daně na rozdíl od cigaret 

nezávislá na ceně pro konečného spotřebitele, protože se odvíjí od množství vyjádřeného 

v kusech či kilogramech. 

PŘÍKLAD: Pan Novák si koupil krabičku doutníků za 100 Kč. Zmíněná krabička 

obsahovala 10 kusů doutníků. Jakou výši daně odvede z této krabičky? 
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Tabulka 11: Odvod daně z doutníků  

ROK 2013 2014 2015 

Sazba 1,30 Kč/kus 1,34 Kč/kus 1,42 Kč/kus 

Odvedená daň 13 Kč 13,40 Kč 14,20 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jak vyplývá z tabulky výše, pan Novák zaplatil za krabičku doutníků nejméně 

v roce 2013, v průběhu další let, částka odvedené daně stoupala. Na tuto částku daně nemá 

vliv cena doutníků nýbrž pouze jejich počet (v tomto případě stanovených 10 kusů). 

PŘÍKLAD: Pan Novák si zakoupil 100 g tabáku ke kouření za 200 Kč. Jakou výši 

daně odvede z tohoto množství tabáku? 

Tabulka 12: Odvod daně z tabáku  

ROK 2013 2014 2015 

Sazba 1 635 Kč/kg 1 800 Kč/kg 1 896 Kč/kg 

Odvedená daň 163,5 Kč 180 Kč 189,6 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pan Novák v roce 2014 odvedl na dani o 10,09 % (+ 16,5 Kč) více než v předešlém 

roce. Dále oproti roku 2014 pan Novák odvede na dani v roce 2015 o 5,33 % (+ 9,6 Kč) více. 
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Tabulka 13: Porovnání daně z tabákových výrobků  

SROVNÁNÍ DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

2013 

předmět daně: se týká cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření, 

tabákového odpadu a tabáku pro ruční výrobu cigaret, 

plátce daně: je FO i PO, která nedodrží zákon týkající se zákazu prodeje 

cigaret konečnému spotřebiteli za vyšší cenu, než je cena, která je 

stanovena pro konečného spotřebitele na tabákové nálepce, 

2014 

předmět daně: nebyl upraven, 

u plátce daně: nebyly provedeny žádné změny, 

2015 

předmět daně: nezaznamenal žádná rozšíření, 

u plátce daně: nedošlo k rozšíření. 

Zdroj: [27];[3];[21] 

U předmětu daně a plátce daně z tabákových výrobků nedošlo v letech 2014 a 2015 

k žádnému rozšíření. Jediná změna týkající se daně z tabákových výrobků byla zaznamenána 

u sazby daně (viz tabulka číslo 9). 

3.1.2 Energetické daně 

Energetické daně byly poprvé zavedeny částí čtyřicátou pátou až čtyřicátou sedmou 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. [2] 

U energetických daní došlo ve sledovaném období k jediné změně. Tato změna se 

týkala sazby daně z plynu pro pohon motoru k 1. 1. 2015 podle § 6. 

Mezi energetické daně patří: 

a) daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 

Předmětem daně je plyn určený pro použití pohonu motorů nebo pro jiné účely, 

pro výrobu tepla nebo pro stacionární motory, stroje používané pro stavební účely nebo pro 

vozidla určená mimo veřejné cesty. [18] 

Dodavatel, který dodává plyn konečnému spotřebiteli na území ČR je zde určen 

jako plátce daně. [18] 
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Základ daně je dán množstvím plynu uváděného v MWh spalného tepla. [21] 

Osvobozen od daně je plyn, který je určen zejména pro výrobu tepla 

v domácnostech. Dále pak pro výrobu elektřiny, v mineralogických postupech 

a metalurgických procesech nebo jako pohonná hmota pro plavbu po vodách. [3] 

U výše zmíněných pojmů se za období 2013 - 2015 neprovedly žádné úpravy. 

Tabulka 14: Sazby daně ze zemního plynu a některých dalších plynů za sledované období  

ROK 2013 2014 2015 

Bioplyn, koksárenský, vysokopecní, 

vodní a konvertorový plyn pro pohon 

motoru 

264,80 

Kč/MWh 

264,80 

Kč/MWh 

264,80 

Kč/MWh 

Zemní plyn a zkapalněný zemní plyn 

pro pohon motoru 

34,20 

Kč/MWh 

34,20 

Kč/MWh 

68,40 

Kč/MWh 

Jakýkoli plyn pro výrobu tepla 30,60 

Kč/MWh 

30,60 

Kč/MWh 

30,60 

Kč/MWh 

Jakýkoli plyn pro stacionární motory, 

stroje na stavbách a vozidla určená 

mimo veřejné cesty 

30,60 

Kč/MWh 

30,60 

Kč/MWh 

30,60 

Kč/MWh 

Zdroj: [27];[4];[21] 

Z tabulky vyplývá, že jedinou změnou za sledované období 2013 - 2015 u sazeb 

této daně je zvýšení ceny zemního plynu pro pohon motoru z 34,20 Kč/MWh platné pro roky 

2013 a 2014 na 68,40 Kč/MWh pro rok 2015, cena tedy stoupla pro rok 2015 o 34,20 

Kč/MWh (100 %). Nelze-li vyjádřit spotřebu spalného tepla v MWh, je stanoveno spalné 

teplo ve výši 15 MWh na 1 000 kg plynu. 

Změnu sazby daně za plyn použitý k pohonu motorů demonstruji na příkladu 

výpočtu výše daně u 100 MWh spalného tepla plynu kombinované nomenklatury 2711 21 

a 2711 11 (zemní plyn a zkapalněný zemní plyn) 
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PŘÍKLAD: Pan Novák si koupil na čerpací stanici plnou nádrž zemního plynu pro 

pohon svého motorového vozidla v množství 10 MWh spalného tepla. Jaká bude výše daně? 

Tabulka 15: Výpočet daně z plynu  

ROK 2013 2014 2015 

Množství plynu 10 MWh 10 MWh 10 MWh 

Sazba daně 34,20 Kč/MWh 34,20 Kč/MWh 68,40 Kč/MWh 

Výše daně (100 x sazba daně) 342 Kč 342 Kč 684 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pan Novák od roku 2015 zaplatí na dani ze zemního plynu o 342 Kč (+ 100 %) více 

než v předešlých dvou letech. 

b) daň z pevných paliv. 

V tabulce číslo 16 je popsán předmět daně včetně jeho úprav. 

Plátcem daně je dodavatel, který dodal konečnému spotřebiteli pevná paliva na 

území ČR. [3] 

Základem daně je zde množství pevných paliv, které uvádíme v GJ spalného tepla 

a v původním vzorku. [21] 

Osvobozena od daně jsou pevná paliva určená k výrobě elektřiny, pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech, k výrobě koksu, použitá 

v metalurgických procesech a mineralogických postupech nebo použitá jiným účelům než 

je pohon motorů nebo výroba tepla. [2] 

Sazba daně je zde ve výši 8,50 Kč/GJ spáleného tepla v původním vzorku. [18] 

U plátce daně, osvobození od daně a sazby daně nebyly za roky 2013 - 2015 

zaznamenány žádné změny. 

  



Dalibor Chovanec: Daňový systém ČR 

2015     18 

 

Tabulka 16: Porovnání daně z pevných paliv za sledované období  

SROVNÁNÍ DANĚ Z PEVNÝCH PALIV 

2013 

předmět daně: se týká černého uhlí, bulet, briket a tomu podobným pevným 

palivům; hnědého uhlí, koksu, polokoksu z hnědého, černého uhlí; koks a 

polokoks z černého i hnědého uhlí nebo rašeliny; ostatní uhlovodíky (např. 

petrolejový koks, dehty) pro výrobu tepla, 

2014 předmět daně: se v tomto roce nerozšířil, 

2015 
předmět daně: byl rozšířen o rašelinu nevyjímaje rašelinového steliva, která 

je určená k výrobě tepla. 

Zdroj: [27];[2];[21] 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že byl předmět daně mírně rozšířen pouze v roce 

2015. 

c) daň z elektřiny, 

Elektrická energie je u této daně předmětem daně. [2] 

plátcem daně je zde opět dodavatel, který dodal elektřinu na území ČR konečnému 

spotřebiteli. [1] 

Základ daně je dán množstvím buď plynu, pevných paliv nebo elektřiny vyjádřené 

ve fyzikálních jednotkách. [4] 

Od této daně je osvobozena elektřina, které je hlavně ekologicky šetrná. Dále pak 

elektřina vyrobená v dopravních prostředcích, použitá v mineralogických postupech, 

metalurgických procesech, určená ke krytí ztrát v přenosové soustavě, použití při 

provozování drážní dopravy, spotřebovaná za účelem udržení schopnosti vyrábět elektřinu 

nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. [18] 

Sazbu daně zde máme ve výši 28,30 Kč/MWh.[2] 

U žádného z výše uvedených pojmů nedošlo ve sledovaném období 2013 - 2015 

k žádným úpravám. [27];[18];[21] 



Dalibor Chovanec: Daňový systém ČR 

2015     19 

 

3.1.3 Daň z přidané hodnoty 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

V tuzemsku je považováno za předmět daně dodání zboží za úplatu, poskytování 

služeb, pořízení zboží z členského státu EU a dovoz zboží ze třetích zemí. [14] 

Dodání zboží je možno popsat jako převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, 

ale za úplatu. Činnosti, které nejsou dodáním zboží, považujeme za poskytování služeb. 

Například vznik a zánik věcného břemene, pozbytí nehmotné věci aj. [2] 

Vše, co je v tuzemsku zahrnováno do předmětu daně, se označuje jako plnění 

a pokud je požadavkem, aby bylo plnění předmětem daně, musí být uskutečněno osobou 

povinnou k dani. Jeho místo se bude nacházet v tuzemsku a bude v rámci ekonomické 

činnosti. [1] 

Pro ekonomickou činnost je nejjednoznačnějším příkladem podnikání, ale je možno 

ji také popsat jako soustavnou činnost obchodníků a výrobců, osob, které zajišťují služby aj. 

Do této činnosti je možno zahrnout, také pravidelné užívání hmotného a  nehmotného 

majetku za účelem zisku. [21] 

Osoba, která má povinnost k dani je plátcem daně, pokud má sídlo v ČR a odvádí 

daň z veškerých svých zdanitelných plnění. Pouze plátce má právo na odpočet daně.  

Registrační limit u této osoby musí přesáhnout 1 000 000 Kč, za nejvíce 12 bezprostředně 

po sobě následujících kalendářních měsíců. [3] 

Osoby, které mají povinnost vůči dani a překročí registrační limit, mají povinnost 

registrace do 15 dne po dni ukončení měsíce, ve kterém přesáhly výše uvedenou obratovou 

hranici. Plátcem se osoba stává od prvního dne měsíce druhého po měsíci, ve kterém byl 

registrační limit překročen. [17] 

V ČR se může také stát plátcem daně osoba, která má k dani povinnost, její sídlo 

případně provozovna se nachází v tuzemsku a nepřekročila limit registrace, a to z vlastní 

vůle. Její povinností je zahrnout do obratu skutečné plnění. [15] 

Základem daně je vše, co plátce jako platbu za uskutečněné zdanitelné plnění 

obdržel nebo má obdržet včetně částky, na platbu spotřební daně, cla nebo energetické daně. 
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Dále zde může zahrnout dotace k ceně, vedlejší výdaje (cena přepravy, provize, balné), které 

se skládají ze zboží anebo služeb aj. [16] 

U daně z přidané hodnoty existují dva druhy osvobozeného plnění od daně a to bez 

nároku a s nárokem na odpočet daně. 

Osvobozené plnění bez nároku na odpočet se týká tuzemských osob, u kterých jde 

o finální stav. Jsou zde zahrnuty například základní poštovní služby, finanční, penzijní 

a pojišťovací činnosti aj. [23] 

U osvobozeného plnění s nárokem na odpočet daně jsou zahrnuty osoby v jiných 

zemích nikoli však jen jiných členských států EU. Například zde patří vývoz zboží, dodání 

zboží do jiného členského státu nebo pořízení zboží z jiného členského státu aj. [14] 

Sazby daně jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 17: Sazby daně z DPH za sledované období  

ROK 2013 2014 2015 

Základní sazba daně 21 % 21 % 21 % 

První snížená sazba daně 15 % 15 % 15 % 

Druhá snížená sazba daně - - 10 % 

Zdroj: [14];[3];[21] 

Veškeré zboží nacházející se nově ve druhé snížené sazbě daně do této sazby přešlo 

z první snížené sazby daně k 1. 1. 2015. (srovnání přílohy 3 a 3a zákona o DPH) 

PŘÍKLAD: Zdravotní pojišťovna zakoupila pro pana Nováka léky na hemofilii, 

jejichž cena bez DPH činila 100 000 Kč. Na následujícím příkladu ukážu, jaká je konečná 

cena za léky včetně DPH za sledované období. 
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Tabulka 18: Výpočet druhé snížené sazby daně  

ROK 2013 2014 2015 

Základ daně 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Sazba daně 15 % 15 % 10% 

Výše daně 15 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 

Celkem za léky 115 000 Kč 115 000 Kč 110 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Díky zavedení druhé snížené sazby daně od 1. 1. 2015 pojišťovna na stejném léku 

ušetřila oproti rokům 2013 a 2014 5 000 Kč. 

Přenesení daňové povinnosti se týká konkrétních plnění, provádí jej čeští plátci, 

kteří mají místo plnění v tuzemsku. Je tím míněna, možnost přenesení povinnosti přiznat daň 

na výstupu a předat ji (přenést ji), z dodavatele na odběratele. [17] 

PŘÍKLAD: Firma pana Nováka obchoduje s mobilními telefony. V tabulce níže 

uvedu, jak v praxi vypadá přenesení daňové povinnosti u této komodity v letech 2013 - 2015. 

Obchod probíhal výrobcem následovně: 

a) všechny firmy v řetězci jsou plátci DPH, 

b) výrobce A prodává zboží v hodnotě 100 Kč. Odběrateli účtuje k ceně zboží 

a odvádí 21 Kč (výsledná cena 121), 

c) obchodník B totéž zboží prodává firmě pana Nováka za 1 000 Kč. Ke zboží 

připočte DPH ve výši 210 Kč. (výsledná cena pro firmu pana Nováka 1 210 Kč). 

Obchodník B odvede na daních 210 – 21=189 Kč, 

d) pan Novák je příjemcem, prodává mobilní telefony za 10 000 Kč + DPH 

(konečná cena činí 12 100). Odvod daně 2 100 – 210= 1 890 Kč. 
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Tabulka 19: Přenesení daňové povinnosti 2013 - 2014 

VÝPOČET PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

 2013 2014 

Firma Zaplacená 

DPH 

Cena 

zboží 
DPH 

Odvod 

DPH 

Zaplacená 

DPH 

Cena 

zboží 
DPH 

Odvod 

DPH 

A - 100 21 21 - 100 21 21 

B 21 1 000 210 189 21 1 000 210 189 

C 

189 10 000 2100 1 890 189 10 000 2100 1 890 

∑ 

DANĚ 
 2100 

 
2100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že pro roky 2013 a 2014 se výpočet přenesení 

daňové povinnosti nezměnil.  

Tabulka 20: Pokračování přenesení daňové povinnosti 2015 

POKRAČOVÁNÍ VÝPOČTU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

 2015 

Firma Zaplacená DPH Cena zboží DPH Odvod DPH 

A - 100 - - 

B - 1 000 - - 

C - 10 000 2100 2100 

∑ DANĚ  2100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Prakticky situace tohoto obchodního případu v roce 2015 vypadá následovně: 

dodavatelé A, B vystavují faktury, na kterých nebude vyčísleno DPH, na fakturách bude 

pouze celková uhrazená částka za zboží (mobilní telefony). Odběratel (pan Novák) po 

obdržení faktury od dodavatele (firma B) vypočte částku DPH, zaúčtuje ji, přizná a odvede.  

Přenesení daňové povinnosti má v roce 2015 zabránit u některých dalších služeb 

a zboží (v příkladu dodání mobilních telefonů) fiktivním odpočtům na DPH u neexistujících 

nebo nadhodnocených dodávek zboží nebo služeb. Chtěl bych podotknout, že tento postup 

se neuplatňuje na zboží a služby pro soukromou potřebu. 
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Tabulka 21: Porovnání DPH v letech 2013 - 2015 

SROVNÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

2013 

přenesení daňové povinnosti: zboží => struska; odpady z plastu, kaučuku, 

hedvábí, vlny, bavlny, nití, chemických vláken, kovů; skleněné odpady; odpady 

z drahých kovů, cementů a galvanických článků a akumulátorů; sběrový papír, 

přetavený ocelový a železný odpad aj, 

sazby daně: základní sazba daně => se týká například služeb a spotřebního zboží 

(lednice, automobily, elektronika, textil, alkohol a tabák apod.), 

první snížená sazba daně => se uplatní u potravin včetně nápojů (mimo alkoholu), 

krmiva pro zvířata, sběru, přepravy a likvidace komunálního odpadu, úpravy 

a rozvodu vody, tištěných knih, kojenecké výživy, sladů, škrobů, léků aj. atd., 

 

2014 

přenesení daňové povinnosti: nedošlo k žádným změnám oproti roku 2013, 

u sazby daně: nebyly zaznamenány žádné úpravy, 

2015 

přenesení daňové povinnosti: zboží => nedošlo k žádným změnám oproti 

předešlým dvěma letům, 

dodání zboží nebo poskytnutí služeb => převod povolenek; dodání mobilních 

telefonů, zařízení s integrovanými obvody, plyny a elektřiny obchodníkovi, 

certifikátů plynu a elektřiny, herních konzolí, tabletů a laptopů, obilovin 

a technických plodin, surových a polozpracovaných kovů včetně drahých 

a telekomunikační služby. 

sazby daně: u základní sazby => nebyly provedeny žádné změny 

první snížená sazba daně => bylo odebráno zboží jako například kojenecká výživa, 

léky, tištěné knihy, slady, škroby aj. a to vše bylo převedeno do nově vzniklé druhé 

snížené sazby daně. 

Zdroj: [14];[3];[21] 

V tabulce číslo 21 je vidět, že zatímco v roce 2014 nedošlo u sazeb a přenesení 

daňové povinnosti k žádným změnám, tak v roce 2015 byly oba tyto pojmy značně rozšířeny.  
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U této daně je také možné obchodování mezi členskými státy EU. Existuje možnost 

dodání zboží do jiného členského státu a také jeho pořízení včetně poskytování služeb 

v rámci EU atd. [13] 

3.1.4 Clo 

Pod cla spadá pouze dovážené zboží. Celní předpisy jsou stanoveny z Celního 

kodexu EU. [1] 

Celním dluhem je míněna povinnost u osoby uhradit vývozní nebo dovozní clo. [9] 

Dovozním clem chápeme clo a poplatky, které jsou vybírány při dovozu zboží. [7] 

Vývozním clem chápeme opět jako clo a poplatky, s tím rozdílem že jsou vybírány 

při vývozu zboží. [7] 

Osoba, kterou nazýváme deklarantem je osoba, která provádí vlastním jménem 

celní prohlášení nebo jejímž jménem je celní prohlášení činěno. Celním prohlášením je 

míněn úkon pomocí, kterého osoba za předepsaných podmínek propouští zboží do určitého 

režimu. [9] 

Celní orgány pomocí zvláštních úkonů provádí celní kontroly, za účelem zjištění, 

zda jsou deklarantem plněny povinnosti vztahující se k přepravě, vstupu a výstupu zboží, 

které je přepravováno mezi EU a třetími zeměmi. Tyto kontroly se mohou týkat ověřování 

údajů, kontrolou účetních dokladů, prohlídky zboží apod. [1] 

Celní sazebník se zabývá cly a poplatky, které jsou ze zákona dlužné a pokud 

vznikne celní dluh, jsou do něj založeny. Obsahuje kombinovaný číselný kód 

(nomenklaturu) zboží, celní sazby a jiné podklady pro vyměření cla. [9] 

Celní hodnota dováženého zboží nám určuje cenu, která by měla být, případně 

byla skutečně zaplacena za zboží. [1] 

Pod pojmem dohled ze strany celních orgánů si můžeme představit jejich 

zajišťování, dohlížení nad dodržováním celních a jiných předpisů, které se vztahují ke zboží. 

K celnímu dohledu se váže celní řízení kde je cílem propustit zboží do stanoveného celního 

režimu na území EU. [7] 
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Celním režimem chápeme: 

a) tranzit - slouží pro zboží, které nesmí být využíváno na území EU, nýbrž je 

pouze přepravováno, 

b) propouštění do režimu volného oběhu - zboží, bude využito nebo prodáno ne 

území EU, 

c) umístění do celního skladu - slouží pouze k dočasnému uskladnění zboží ze 

třetích zemí bez hrazení cla, 

d) aktivní a pasivní zušlechťovací styk, 

e) dočasné použití - týká se pouze zapůjčeného či pronajatého zboží od zahraniční 

osoby, bez změny vlastníka, 

f) vývoz, 

g) přepracování. [1] 

Cla, poplatky a daně mají splatnost do 10 dní, kdy byla jejich výše ústně oznámena 

celním úřadem nebo ve stejné lhůtě, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyměření cla. [9] 

Od vývozního nebo dovozního cla je zboží osvobozeno v případech kdy se jedná 

o zboží propouštěné do volného oběhu nebo je vyváženo. [9] 

PŘÍKLAD: Pan Novák si v rámci své podnikatelské činnosti přivezl ze třetích zemí 

200 l (2 hl) bílého rumu, který obsahuje 40 % etanolu. Jak vysoké bude clo za bílý rum? 

Tabulka 22: Výpočet cla 

BÍLÝ RUM  

Kód nomenklatury 2208 40 11 00 

Clo (0,6 EUR za každé % alkoholu v každém hl. + 3,2 EUR za každý hl.) 

 (0,6 EUR x 40 x 2) + (3,2 EUR x 2) 

54,4 EUR 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Clo za bílý rum je ve výši 54,4 EUR. Vypočtené clo přepočtené dle platného kurzu 

ČNB vstupuje do základu DPH spolu se spotřební daní. 
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Tabulka 23: Porovnání celních a daňových příjmů za roky 2013 a 2014 

DOVOZ 

ROK 2013 2014 

DPH 162 100 400 Kč 217 568 000 Kč 

Spotřební daň celkem 61 279 500 Kč 44 810 200 Kč 

 z toho spotřební daň: 

z vína 

1 879 300 Kč 1 075 900 Kč 

z minerálních olejů 21 086 700 Kč 8 096 700 Kč 

z lihu 33 735 200 Kč 33 083 000 Kč 

z piva 425 000 Kč 254 600 Kč 

z tabákových výrobků 2 153 300 Kč 2 300 000 Kč 

CLO celkem 1 460 769 000 Kč 1 843 659 500 Kč 

 z toho: 

před vstupem do EU 

608 800 Kč 1 952 300 Kč 

po vstupu do EU 1 460 106 200 Kč 1 841 707 200 Kč 

Správní poplatky 5 416 700 Kč 8 455 200 Kč 

Příslušenství 21 663 600 Kč 60 197 100 Kč 

CELKEM 1 711 229 200 Kč 2 174 690 000 Kč 

Zdroj: [29] 

V tabulce číslo 23 není uveden rok 2015, jelikož tyto údaje jsou vždy zveřejňovány 

na konci daného roku. Celková hodnota vybraných poplatků a daní byla v roce 2013 

o 463 460 800 Kč nižší než v roce následujícím. 

Za sledované období 2013 - 2015 došlo pouze ke změnám v sazbách některých 

podpoložek kombinované nomenklatury, případně došlo k úpravám v zařazení zboží do 

jednotlivých podpoložek kombinované nomenklatury. Vzhledem k tomu, že kombinovaná 

nomenklatura obsahuje několik tisíc podpoložek, nebudu tyto jednotlivé změny vzhledem 
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k rozsahu bakalářské práce adresně uvádět. Tento závěr je podpořen také tím, že změny 

zařazení zboží do nomenklatury nebo změny v sazbách mají zejména dopad na rozpočet EU. 

3.2 Přímé daně 

3.2.1 Daně z příjmů  

Daně z příjmu fyzických a právnických osob jsou legislativně upraveny zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

a) daň z příjmů fyzických osob. 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy FO (peněžité i nepeněžité), které zahrnují 

příjmy ze závislé a samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní 

příjmy. [21] 

Mezi předmět daně nepatří, například získané příjmy (získání akcií či podílových 

listů, které jsou upraveny zákonem), úvěry či zápůjčky nebo příjmy které plynou z rozšíření 

nebo zúžení společného majetku manželů. [24] 

Fyzické osoby jsou poplatníky daně a dělíme je na daňové rezidenty a nerezidenty.  

Daňovým rezidentem se poplatník stává v případě, že má na území ČR bydliště 

případně zde aspoň pobývá. [26] 

Daňovým nerezidentem je ten poplatník, který nesplňuje výše uvedené podmínky 

pro rezidenta nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. [3] 

Za poplatníka dále označíme osobu, která na území ČR pobývá aspoň 183 dní 

v daném kalendářním roce. 

Základem daně je částka, kdy příjmy poplatníka za zdaňovací období převyšují 

výdaje, které prokazatelně vynaložil na jejich získání a udržení. Poplatníkovi, který 

disponuje ve zdaňovacím období zároveň dvěma či více druhy příjmů, je základ daně 

stanoven součtem dílčích základů daně zjištěných dle jednotlivých druhů příjmů. Mezi dílčí 

základy daně jsou zařazeny příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového 

majetku, z nájmu a ostatní příjmy. U příjmů fyzických osob nesmí být základ daně nižší než 

dílčí základ daně ze závislé činnosti. [21] 
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Součtem příjmů ze závislé činnosti s pojistným na sociální zabezpečení, veřejným 

zdravotním pojištěním hrazeného zaměstnavatelem a příspěvkem na státní politiku 

zaměstnanosti, dostaneme dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti. [1] 

Pokud odečteme od příjmů ze samostatné činnosti výdaje za zajištění, dosažení 

nebo udržení těchto příjmů pak bude výsledkem dílčí základ daně příjmů ze samostatné 

činnosti. Při odečtení výdajů na zajištění, dosažení nebo udržení příjmů od příjmů z nájmu 

dostaneme dílčí základ daně příjmů z nájmu. [3] 

Příjmy z kapitálového majetku jsou přímo dílčím základem daně příjmů 

z kapitálového majetku. Poslední dílčí základ daně tentokrát u ostatních příjmů vypočteme 

odečtením ostatních příjmů s výdaji na dosažení příjmů. [1] 

Osvobozeny od daně jsou například některé příjmy týkající se prodeje majetku, 

různé výhry, důchody, invalidní penze. Je možnost zde zahrnout také náhrady škod 

a pojistných plnění. Bezúplatné příjmy lze rovněž osvobodit od této daně (dědictví, odkazy 

a nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost). [25] 

Sazbou daně je daň ze základu daně, který je snížen o nezdanitelnou část 

a odčitatelné položky základu daně. Její výše činí 15 %. [21] 

U daně z příjmů fyzických osob se vyskytuje pojem solidární zvýšení daně. 

Solidární zvýšení daně nastane při výpočtu podle sazby daně. Zvýšení je ve výši 7 % 

z kladného rozdílu mezi součtem příjmů, které patří do dílčích základů daně ze závislé, 

samostatné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy, která je upravena dle zákona o pojistném 

a sociálním zabezpečení. [2] 
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PŘÍKLAD: Měsíční příjem pana Nováka byl ve sledovaném období 48 000 Kč. Pan 

Novák uplatňuje slevu na dani, pouze na poplatníka a na 2 děti ve věku 1 a 2 let. Přičemž 

měsíční poplatek za školku činí na jedno dítě 500 Kč. (Nebudou zde uvedeny nezdanitelné 

částky, jako například příspěvky na penzijní připojištění atd.). 

Tabulka 24: Výpočet měsíční mzdy 

ROK 2013 2014 2015 

HRUBÁ MZDA 48 000 Kč 48 000 Kč 48 000 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění (11 %) 5 280 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění (34 %) 

hrazené zaměstnavatelem 
16 320 Kč 16 320 Kč 16 320 Kč 

SUPERHRUBÁ MZDA (HM + zdr. a 

soc. poj. hrazené zaměstnavatelem) 
64 400 Kč 64 400 Kč 64 400 Kč 

Daň (15 %) 9 660 Kč 9 660 Kč 9 660 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva na 2 děti 2 234 Kč 2 234 Kč 2 434 Kč 

Sleva na umístění dítěte 0 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Záloha 5 356 Kč 4 356 Kč 4 156 Kč 

ČISTÁ MZDA 37 364 Kč 38 364 Kč 38 564 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pan Novák má v roce 2013 čistou mzdu o 1 000 Kč (- 2,61 %) menší než v roce 

2014. V roce 2015 je jeho čistá mzda oproti předešlému roku větší o 200 Kč (+ 0,52 %). 
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Tabulka 25: Porovnání daně z příjmů FO za sledované období 

POROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

2013 

osvobození od daně: je popsáno v § 4 a jedná se například o příjmy z prodeje 

rodinného domu a bytu (bydlel-li v něm nejméně 2 roky), z prodeje movité věci 

(držel-li ji déle než rok), z náhrady škody a nemajetkové újmy, z ceny z veřejné 

soutěže (mimo spotřebitelskou loterii), z příjmů z restitucí, z nemocenského 

a důchodového pojištění, z dávek sociální péče, ze stipendia atd., 

nezdanitelná část základu daně: hodnota daru poskytnutého obci, kraji, státu; 

úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření; příspěvek na penzijní připojištění 

(do výše 12 000 Kč), příspěvek na soukromé životní připojištění, členské 

příspěvky odborové organizaci (do výše 3 000 Kč), úhrady za zkoušky (ověřující 

vzdělání) aj., 

sleva na dani: sleva 24 840 Kč na poplatníka, na manželku/manžela (který nemá 

vlastní příjem); sleva 4 020 Kč na studenta (který se soustavně připravuje na 

budoucí povolání), sleva 13 404 Kč na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve 

společné domácnosti atd., 

2014 

osvobození od daně: bylo rozšířeno o bezúplatné příjmy, které jsou popsány v 

§ 4a například se jedná o nabytí dědictví; vlastnické právo k movité věci (pokud 

je zaručena vzájemnost a osoba, o níž se věc nabývá, je příslušníkem 

poplatníkovy rodiny apod., 

nezdanitelná část základu daně: nedošlo k žádným změnám, 

sleva na dani: byla přidána sleva do výše prokazatelně vynaložených výdajů na 

umístění vyživovaného dítěte (předškolního věku) do mateřské školky, 
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Pokračování tabulky číslo 25 

POROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

2015 

osvobození od daně: bylo rozšířeno o garáž, sklep a komoru (musí být součástí 

rodinného domu nebo bytu), 

nezdanitelná část základu daně: se stejně jako osvobození od daně rozšířilo 

o garáž, sklep a komoru, 

sleva na dani: daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě je ve výši 13 404 Kč, 

na druhé dítě 15 804 Kč a na třetí a každé další dítě je ve výši 17 404 Kč; byla 

přidána sleva do výše prokazatelně vynaložených výdajů na umístění 

vyživovaného vnuka (předškolního věku) do mateřské školky, 

Zdroj: [27];[3];[21] 

Z tabulky číslo 24 vychází, že v roce 2014 se nerozšířila pouze nezdanitelná část 

základu daně, zatímco sleva na dani a osvobození od daně bylo v tomto roce rozšířeno. 

V následujícím roce se rozšířily všechny mnou vybrané pojmy. 

b) daň z příjmů právnických osob. 

Do předmětu daně jsou zahrnovány příjmy ze všech činností a z nakládání 

s majetkem. Naopak do předmětu nezahrneme například příjmy zdravotních pojišťoven nebo 

získané nabytím akcií. [3] 

Poplatníky tohoto typu daně jsou například právnické osoby, organizační složky 

státu, svěřenský fond dle občanského zákoníku. Poplatníky dělíme obdobně jako u daně 

z příjmů fyzických osob na rezidenty a nerezidenty. [21] 

Daňovým rezidentem je ten poplatník, který má na území ČR své sídlo či místo 

vedení. [1] 

Za daňového nerezidenta označujeme tu právnickou osobu, která nemá na území 

ČR své sídlo. [26] 

Všechny příjmy z podílů na zisku, na likvidačním zůstatku či jim podobná plnění 

spadají do samotného základu daně a to v takové výši, ve které je zahrnuta také daň sražená 

v zahraničí, která plyne rezidentům ze zdrojů v zahraničí. U nerezidentů je to podobné s tím 

rozdílem, že se výše zmíněné příjmy přičítají jeho provozovně na území ČR. [21] 
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Osvobozeny od daně jsou zejména úroky z přeplatku na dani, který způsobil 

správce daně apod. Dále pak jsou osvobozeny různé příjmy, jako například z podílů na zisku, 

státních fondů, ČNB atd. Bezúplatné příjmy (dědictví, odkazy, věcné břemeno a nabytí 

vlastnického práva k pozemku) jsou také osvobozeny od této daně. [2]  

Sazba daně je stanovena na 19 %. U samotného základu daně se vychází ze sazby 

ve výši 15 %. [1] 

Tabulka 26: Srovnání daně z příjmů právnických osob za zvolené období 

POROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

2013 

poplatník daně: je osoba, která není označována jako osoba fyzická; je 

organizační složkou státu, podílovým fondem a fondem penzijní společnosti, 

osvobození od daně: se týká § 19 například členských příspěvků, příjmů 

z kostelních sbírek a církevních úkonů, výnosy z regulovaného nájemného, 

příjmů z dividend, penzijních a státních fondů atd., 

2014 

poplatník daně: se rozšířil o investiční společnosti, podfondy akciových 

společností, svěřenské fondy, jednotky zřízené poplatníkem a o daňové 

rezidenty a nerezidenty,  

osvobození od daně: se rozšířilo o příjem ČNB a Fondu pojištění vkladů, 

výnos nadace, která musí být veřejně prospěšným poplatníkem atd., 

2015 

poplatník daně: nedošlo k žádným změnám, 

osvobození od daně: bylo například doplněno o bezúplatné příjmy z nabytí 

vlastnického práva k pozemku případně jeho podílu, nebo o příjem z nabytí 

majetku zdravotními pojišťovnami, které jsou určeny pro fondy veřejného 

zdravotního pojištění. 

Zdroj: [27];[3];[21] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že u osvobození od daně došlo k rozšíření 

v každém roce sledovaného období 2013 - 2015. Poplatník daně se pak nerozšířil pouze 

v roce 2015. 
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3.2.2 Silniční daň 

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 

U těchto daní jsou předmětem silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, 

která jsou registrovaná, provozovaná a používaná na území ČR, jestliže mají povolenou 

hmotnost nad 3,5 t a slouží pro přepravu nákladu. Dále pak jsou to vozidla s celkovou 

hmotností do 3,5 t, která jsou registrovaná a provozovaná v ČR a současně je FO používají 

k samostatné výdělečné činnosti. [11] 

Poplatníkem daně je: 

a) FO nebo PO, která je provozovatelem vozidla a je zapsána v technickém 

průkazu vozidla,  

b) osoba, která používá vozidlo, u něhož je provozovatel po smrti nebo je odhlášen 

z registru vozidel, 

c) zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za použití 

osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, jestliže daňová povinnost 

nevznikla již provozovateli vozidla, 

d) organizační složka tvořící osoby s trvalým bydlištěm nebo se sídlem 

v zahraničí. [13] 

Základem daně je u osobních automobilů zdvihový objem válců v motoru v cm3 

(výjimku ovšem tvoří osobní automobily na elektrický pohon). Dále pak součet počtu náprav 

u návěsů a jejich největších povolených hmotností v tunách. Posledním základem daně jsou 

ostatní vozidla s jejich počtem náprav a největší povolenou hmotností v tunách. [13] 

Příklady vozidel osvobozených od daně: 

a) vozidla, která mají méně než čtyři kola a tento údaj je zapsán v jeho technickém 

průkazu, 

b) vozidla diplomatických misí, 

c) vozidla sloužící pro dopravu lidí nebo nákladů s maximální povolenou 

hmotností méně než 12 tun (na elektrický a hybridní pohon, na stlačený zemní 

plyn nebo na LPG palivo). [2] 

Roční sazba daně u osobních automobilů při zdvihovém objemu motoru: 

(s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon): 
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Tabulka 27: Přehled sazeb silniční daně 

ROK 2013 2014 2015 

Do 800 cm3 1 200 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč 

Od 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 

Od 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 

Od 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

Od 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 

Od 3 000 cm3 4 200 Kč 4 200 Kč 4 200 Kč 

Zdroj: [20];[4];[21] 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že sazby daně za období 2013 - 2015 byly 

neměnné. 
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Tabulka 28: Srovnání silniční daně za sledované období 

SROVNÁNÍ SILNIČNÍ DANĚ 

2013 

předmět daně: se týká silničních motorových vozidel včetně přípojných 

zařízení, která se k nim vážou, jsou registrovaná a provozovaná v ČR a jsou 

používána k podnikání případně jiné samostatně výdělečné činnosti, 

osvobozena od daně: jsou vozidla, která mají méně než čtyři kola; vozidla 

diplomatických misí, vozidla zabezpečující linkovou přepravu osob; 

vozidla ozbrojených sil včetně civilní obrany, 

sazby daně: jsou vyjmenovány v § 6 zákona a závisí na zdvihovém objemu 

motoru nebo počtu náprav a povolených hmotností (1 280 Kč až 50 400 Kč 

za rok), 

2014 

předmět daně: byl rozšířen: z hlediska používání vozidel o poplatníky 

daně z příjmů fyzických i právnických osob. Dále o vozidla s největší 

povolenou hmotností tedy nad 3,5 tuny, která slouží výhradně k přepravně 

nákladu, s registrací v ČR, 

osvobození od daně: nově zahrnovalo vozidla požární ochrany vybavená 

zvukovým výstražným zařízením se zabudovaným výstražným světlem 

modré barvy, a dále o pohotovostní vozidla a mobilizační rezervy 

nesloužících k podnikání, 

sazby daně: se rozšířily o 100 % snížení sazby daně u nákladních 

automobilů používaných veřejně prospěšnými poplatníky případně 

k činnostem, ze kterých neplynou příjmy, u výcvikových vozidel, z nichž 

plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, 

2015 

u předmětu daně: nedošlo k rozšíření, 

osvobození od daně: nebylo upraveno, 

u sazeb daně: nebyly zaznamenány žádné změny. 

Zdroj: [27];[2];[21] 
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Ve výše uvedené tabulce je vidět, že v roce 2014 došlo k úpravám všech mnou 

vybraných charakteristik, naproti tomu v následujícím roce nebyly provedeny žádné změny. 

3.2.3 Daň z nemovitých věcí 

Daní z nemovitých věcí se zabývá zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

Tato daň se skládá z: 

a) daň z pozemků, 

u této daně jsou předmětem pozemky na území ČR, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí. Vymezeny z předmětu této daně jsou například pozemky, které jsou vodní 

plochou (kromě rybníků, které slouží pro průmyslový chov ryb), slouží pro obranu ČR. [3] 

Poplatník daně je popsán v tabulce číslo 28. 

Do základu daně zahrnujeme zemědělské půdy, hospodářské lesy a rybníky 

s průmyslovým chovem ryb a ostatní pozemky. [13] 

Zemědělskou půdou jsou míněny chmelnice, orné půdy, vinice, zahrady, ovocné 

sady a trvalé travní porosty. Zde je základem daně cena půdy, u které musíme vynásobit 

skutečnou výměru pozemku v m2 s průměrnou cenou půdy stanovené podle vyhlášky 

ministerstva zemědělství. [2] 

U hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým chovem ryb, je základem daně 

cena podle platných předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin výměry pozemku 

v m2 a částky 3,80 Kč. [11] 

Skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období je základem daně 

u ostatních pozemků. [1] 

Osvobozeny od daně jsou: 

- pozemky spadající do vlastnictví ČR, 

- pozemky spadající do vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nachází, 

- pozemky sloužící k diplomatickým účelům aj. [11] 

Sazba daně u orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad je 0,75 %. 

Hospodářské lesy a rybníky s průmyslovým chovem ryb, trvalé travní porosty mají sazbu 

daně ve výši 0,25 %. [12] 
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Ostatní pozemky mají stanovenou sazbu daně za každý 1 m2 u zpevněných ploch 

pozemků užívaných pro podnikání (v katastru nemovitostí popsáno jako ostatní plocha nebo 

zastavená plocha a nádvoří, u kterých je povrch zpevněn stavbou případně vlečkou): 

 pro lesní a vodní hospodářství nebo zemědělskou prvovýrobu 1 Kč/m2,  

 u stavebnictví, dopravy, energetiky, průmyslu, zemědělské výroby 

a ostatních druhů podnikání 5 Kč/m2. [11] 

Stavební pozemky mají stanovenu sazbu daně ve výši 2 Kč/m2 násobenou 

koeficientem podle velikosti obce. Ostatní a zastavěné plochy, nádvoří mají sazby ve výši 

0,20 Kč. [3] 

PŘ. Pozemek má rozlohu 2 650 m2 a půdorys nadzemní části zdanitelné stavby činí 

200 m2. Jak vysoká bude daň z pozemku? 

Tabulka 29: Výpočet daně z pozemku 1 

POZEMEK 2013 2014 2015 

Základ daně (2 650 m2 – 200 m2) 2 450 m2 2 450 m2 2 450 m2 

Daň (2 450 m2 x 0,20 Kč) 490 Kč 490 Kč 490 Kč 

Daň činí 490 Kč 490 Kč 490 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky číslo 25 je vidět, že pro celé sledované období 2013 - 2015 je vypočet 

daně z pozemku stejný tudíž za výše uvedený pozemek se odvede daň ve výši 490 Kč. 
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Tabulka 30: Koeficienty daně z nemovitých věcí 

ROK 2013 2014 2015 

VELIKOST OBCE KOEFICIENT 

Do 1 000 obyvatel 1,0 1,0 1,0 

Od 1 001 do 6 000 obyvatel 1,4 1,4 1,4 

Od 6 001 do 10 000 obyvatel 1,6 1,6 1,6 

Od 10 001 do 25 000 obyvatel 2,0 2,0 2,0 

Od 25 001 do 50 000 obyvatel 2,5 2,5 2,5 

Od 50 001 obyvatel, ve statutárních 

městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, 

Poděbradech, Mariánských Lázních 

3,5 3,5 3,5 

Praha 4,5 4,5 4,5 

Zdroj: [27];[3];[21] 

Koeficienty daně z nemovitých věcí zůstávají pro sledované období neměnné jak je 

vidět v tabulce výše. 

PŘÍKLAD: Máme zahradu o velikosti 2 650 m2, zastavěná plocha nadzemní části 

stavby, která má povolení stavby činí 225 m2. Zemědělská půda má cenu v katastrálním 

území 8 Kč. Pozemek se nachází v obci Skalice, která má 1 250 obyvatel. Jak vysoká bude 

daň z pozemku? 
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Tabulka 31: Výpočet daně z pozemku 2 

ROK 2013 2014 2015 

Zahrada    

Základ daně (2 650 m2 – 225 m2) x 8 

Kč 
19 400 Kč 19 400 Kč 19 400 Kč 

Sazba daně (viz teorie výše = sazba 

daně) 
0,75 % 0,75 % 0,75 % 

Daň (19 400 Kč x 0,0075) 145,5 Kč 145,5 Kč 145,5 Kč 

Stavební pozemek    

Základ daně 225 m2 225 m2 225 m2 

Sazba daně (koeficient obce x sazba 

daně stavebního pozemku) 
2,8 Kč 2,8 Kč 2,8 Kč 

Daň (225 m2 x 2,8 Kč) 630 Kč 630 Kč 630 Kč 

Daň z pozemku (145,5 Kč + 630 Kč) 775,5 Kč 775,5 Kč 775,5 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jelikož v průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám v sazbách daně 

a ani v koeficientech obce, tak je výsledek pro všechny roky stejný. Tedy daň z pozemku je 

ve výši 775,5 Kč. 
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Tabulka 32: Porovnání daně z nemovitých věcí za sledované období 

SROVNÁNÍ DANĚ Z POZEMKŮ 

2013 

poplatník daně: je osoba, která je: vlastníkem pozemku;  dále organizační 

složka státu nebo uživatel pozemků ve vlastnictví ČR; nájemce pronajatých 

pozemků (zde se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí),  

osvobození od daně: se týkalo pozemků ve vlastnictví ČR či obce, dále 

pozemků užívaných k diplomatickým účelům, tvořící funkční celky aj., 

2014 

poplatník daně: byl rozšířen o fondy (např. svěřenský, podílový apod.) nebo 

stavebníky využívající pozemky ve vlastnictví ČR, a také o nájemce a pachtýře 

pronajatých pozemků, 

osvobození od daně: došlo k rozšíření o pozemky, které tvoří jeden funkční 

celek se zdanitelnou stavbou a jsou prohlášeny za kulturní památku nebo 

pozemky, které využívají školy, muzea a galerie, knihovny atd., 

2015 

poplatník daně: nedošlo k žádným změnám, 

osvobození od daně: nedošlo k žádným úpravám. 

Zdroj: [27];[3];[21] 

Z tabulky číslo 28 vyplývá, že v roce 2015 nedošlo na rozdíl od roku 2014 

k žádnému rozšíření. 

b) daň ze staveb a jednotek, 

předmět této daně je dán podmínkou umístění stavby nebo jednotky na území ČR. 

Předmětem tedy jsou zdanitelné stavby (budovy dle katastrálního zákona nebo inženýrská 

stavba, která je popsána v příloze tohoto zákona) a jednotky (nejčastěji bytové jednotky 

a podíly na pozemcích). Do předmětu daně nepatří budovy, v nichž jsou jednotky. [12] 

Poplatník daně a osvobození od daně je uvedeno v tabulce číslo 30. 

Základ daně u zdanitelné stavby je dán výměrou zastavěné plochy nadzemní části 

stavby v m2 k 1. lednu zdaňovacího období. [2] 

U jednotek je základem daně upravená podlahová plocha, kterou určíme 

vynásobením její výměry s koeficientem. Pokud jednotku tvoří také pozemek, který 
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přesahuje zastavěnou plochu nebo je zároveň s jednotkou používán pozemek ve společném 

vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, tak použijeme koeficient 1,22. Ve všech 

ostatních případech použijeme koeficient 1,20. [11] 

PŘÍKLAD: Pan Novák je majitelem budovy obytného domu o zastavěné podlahové 

ploše 100 m2 s jedním nadzemním podlažím o velikosti zastavěné plochy 90 m2. Součástí 

obytného domu je pozemek přesahující zastavěnou plochu. Jak vysoká bude daň 

v rozhodném období? 

Tabulka 33: Odvod daně ze staveb a jednotek za sledované období 

ROK 2013 2014 2015 

∑ Podlahové plochy 190 m2 190 m2 190 m2 

Sazba daně za obytný dům 2 Kč 2 Kč 2 Kč 

Sazba daně prvního nadzemního 

podlaží 
0,75 Kč 0,75 Kč 0,75 Kč 

Koeficient 1,20 1,22 1,22 

∑ Daň 627 Kč 638 Kč 638 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jelikož se pro roky 2014 a 2015 změnil koeficient z původních 1,20 na 1,22, tak ve 

zmíněných letech odvede pan Novák na dani o 11 Kč více než v roce 2013. 

Sazby daně: 

- u budov obytných domů činí 2 Kč/m2 (stejná sazba je také u ostatních budovy, 

které jsou tvořeny příslušenstvím k budově obytného domu, kde výměra 

přesahuje 16 m2 zastavěné plochy), 

- u budov a budov rodinných domů, které slouží pro rodinnou rekreaci, činí 

6 Kč/m2 (2 Kč/m2 je u staveb, které jsou doplňkovou funkcí k uvedeným 

budovám, garáž je zde výjimkou), 

- u garáží, které nejsou spojeny s obytným domem, činí 8 Kč/m2 zastavěné 

plochy, 

- pro ostatní zdanitelné stavby činí 6 Kč/m2, 
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- u zdanitelných staveb a jednotek, sloužících především k podnikání, máme 

2 typy podnikání:  

1) pro zemědělskou prvovýrobu, lesní případně vodní hospodářství je 

stanovena sazba na 2 Kč/m2, 

2) pro průmysl, stavebnictví, energetiku, dopravu a ostatní zemědělskou 

výrobu je dána sazba na 10 Kč/m2. [13] 

U těchto sazeb dochází ke zvýšení o 0,75 Kč, za každé další nadzemní podlaží a to 

v případech, kdy přesahuje o dvě třetiny zastavěné plochy nebo o jednu třetinu zastavěné 

plochy u staveb, které jsou určeny pro podnikání. [2] 

Stejně jako u stavebních pozemků i zde vynásobíme sazby u budov obytných domů 

včetně jejich příslušenství a u jednotek používaných pro bydlení s koeficienty podle velikosti 

obce. Koeficienty jsou zde stejné jako v tabulce číslo 8. [1] 

Pojem místní koeficient nám udává pravomoc obce, která může obecně závaznou 

vyhláškou určit jeden koeficient pro veškeré nemovitosti na území dané obce a to ve výši 2, 

3, 4 a 5. Pokud by takto obec učinila, pak by se tímto koeficientem vynásobila daň poplatníka 

za všechny nemovité věci, pozemky a stavby s výjimkou zemědělských pozemků. [3] 
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Tabulka 34: Srovnání daně ze staveb a jednotek za sledované období 

POROVNÁNÍ DANĚ ZE STAVEB A JEDNOTEK 

2013 

poplatník daně: je majitel stavby, bytu nebo nebytového prostoru včetně 

organizačních složek státu, Správy státních hmotných rezerv a Státního 

pozemkového fondu, 

osvobozeny od daně: jsou stavby ve vlastnictví státu, obce, církví, sdružení 

občanů aj, 

základem daně: u stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2; 

u bytu je výměra podlahové plochy bytu v m2 případně výměra podlahové 

plochy samostatného nebytového prostoru, která je vynásobena koeficientem 

1,20, 

2014 

daň byla rozšířena o jednotky, 

poplatník daně: je majitel zdanitelné stavby nebo jednoty, včetně 

organizačních složek státu, státních organizací aj. hospodařících s majetkem 

státu; svěřeneckých, podílových a penzijních fondů hospodařících se stavbami 

a budovami těchto fondů; a také o nájemce a pachtýře pronajatých jednotek, 

osvobození od daně: se týká: zdanitelných staveb případně jednotek ve 

vlastnictví státu, obce; zdanitelných staveb vodárenských, kanalizačních 

objektů aj, 

základ daně: u zdanitelné stavby je dán výměrou zastavěné plochy v m2; 

u jednotek je upravená podlahová plocha, která je dána výměrou v m2 

vynásobena koeficientem 1,22 (v případě, že je u jednotky součástí pozemek, 

který přesahuje zastavěnou plochu) nebo koeficientem 1,20, 

2015 

poplatník daně: nedošlo k žádným rozšířením, 

osvobození od daně: nedošlo k žádným úpravám, 

základ daně: nedošlo k žádným změnám. 

Zdroj: [27];[4];[21] 
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Z tabulky výše vyplývá, že stejně jako u předešlé daně (z pozemků) nedošlo v roce 

2015 k žádným úpravám. Rozšířen byl opět rok 2014 (viz tabulka číslo 30). 

3.2.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Předmětnou daň postihuje zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Předmět u této daně je popsán jako úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci, která může být: 

- v podobě stavby, pozemku a jednotky na území ČR. Může mít také podobu 

práva stavby na pozemku na území ČR, 

- v podobě získání stavby, která se stane částí pozemku. [1] 

Do předmětu daně se nezahrnuje nabytí vlastnických práv k nemovité věci 

prováděním úprav, změn pozemku, proměnami obchodních korporací, poskytnutí náhrady 

při vyvlastnění. [12] 

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je například: 

- ta osoba, jež převádí vlastnická práva k nemovité věci, v případě, kdy jde 

o nabytí vlastnického práva koupí či směnou a nedojde v kupní smlouvě 

k dohodě mezi převodcem a nabyvatelem, že je poplatníkem nabyvatel, 

- osoba, která získala právo vlastnictví k nemovité věci v ostatních případech. [2] 

Základ daně z nabytí nemovitých věcí je u této daně stanoven z tzv. nabývací 

hodnoty (cena sjednaná, srovnávací hodnota daně, zjištěná cena a zvláštní cena) snížené 

o uznatelný údaj. [1] 

- Pod pojmem sjednaná cena, si můžeme představit, úplatu za získání 

vlastnického práva k nemovité věci. 

- Srovnávací daňová hodnota udává částku odpovídající 75 % směrné hodnoty 

případně zjištěné ceny. [2] 

- Směrná hodnota je určena v dané době a z cen nemovitých věcí v místě, kde se 

nemovitá věc vyskytuje, přihlíží se k poloze, účelu, stavu, staří aj. Používá se 

u převodů garáží, rodinný domů a pozemků, které jsou částí těchto staveb. [12] 

- Cenu, kterou zjistíme pomocí zákona upravujícího oceňování majetku, 

nazýváme zjištěnou cenou. 
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Osvobozeno od daně je zejména nabytí vlastnického práva k nemovité věci: 

- státem, který je členem EU, 

- územním samosprávným celkem. [3] 

Jednotky, u kterých bylo nabyto vlastnické právo, mohou také být osvobozeny od 

daně. Zahrnujeme zde družstevní byty nebo nebytové prostory, které mají podobu garáží, 

sklepů případně komor, fyzická osoba je zde nabyvatelem a nájemcem bytu a nebytových 

prostor. [3] 

Sazba daně je stanovena ve výši 4 %. [11] 
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Tabulka 35: Srovnání daně z nabytí nemovitých věcí za sledované období 

POROVNÁNÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

2013 

v tomto roce daň neexistovala, před ní se užívala: 

daň dědická: poplatníkem je dědic (ze zákona, ze závěti); předmětem daně 

je získání majetku děděním (movité i nemovité věci); základem této daně je 

cena majetku, který získal dědic a je snížena o dluhy zůstavitele, cenu 

osvobozeného majetku, přiměřené náklady, které souvisí s pohřbem 

zůstavitele aj., 

daň darovací: zde je poplatníkem nabyvatel (u bezúplatného poskytnutí 

majetku FO i PO je poplatníkem dárce); předmětem daně je míněno 

bezúplatné nabytí majetku (nemovitého či movitého); základ daně obsahuje 

cenu majetku (je součástí předmětu daně) sníženou o dluhy, cenu 

osvobozeného majetku, clo a daň, která je placena u dovozu, 

daň z převodu nemovitostí: poplatníkem této daně je převodce 

(prodávající), nabyvatel případně oba zmínění poplatníci (pouze v případě 

výměny nemovitosti); předmět daně je chápán jako úplatný převod či 

přechod vlastnictví k nemovitostem, 

2014 

vzniká daň z nabytí nemovitých věcí a nahrazuje tak výše zmíněné daně, 

poplatníkem daně: je převodce či nabyvatel, 

předmět daně: zahrnuje úplatné získání vlastnického práva k nemovité věci 

(je pozemkem, stavbou či může mít podobu práva stavby aj.), 

základ daně: určíme pomocí nabývací hodnoty, která je snížena o uznatelný 

výdaj, 

2015 nedošlo k žádným změnám v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Zdroj: [27];[2];[21] 

Největší změnou této daně je její vznik v roce 2014 a nahrazení daně dědické, 

darovací a z převodu nemovitostí. 
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4. Vyhodnocení 

V této části mé bakalářské práce se zabývám vyhodnocením pouze spotřebními 

daněmi (z cigaret, doutníku a cigarillosu, tabáku ke kouření), energetickými daněmi (ze 

zemního plynu a některých dalších produktů), daní z přidané hodnoty, clem, daní z příjmů 

FO a daní ze staveb a jednotek, jelikož u těchto daní došlo v mnou vybraných a sledovaných 

pojmech ke změnám a tyto změny měly dopad na jejich výpočet. 

4.1 Nepřímé daně 

4.1.1 Spotřební daně 

Tyto daně se zabývají zdaněním spotřeby vybraných výrobků, kterými jsou 

minerální oleje, líh, víno a meziprodukty, pivo a tabákové výrobky.  

Jediné rozšíření zaznamenala daň z tabákových výrobků. Vyhodnocení tabákových 

výrobků názorně zpracovávám v grafu číslo 1, 
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Graf 1: Daňové změny při ceně 77 Kč za krabičku cigaret [v Kč] 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že během sledovaného období 2013 až 2015 

docházelo k soustavnému navyšování daně z krabičky cigaret. Konkrétně tedy v roce 2014 

odvedeme na dani o 1,4 Kč (+ 3,21 %) více než v roce 2013. Odvod daně byl v roce 2015 

navýšen oproti roku 2014 o 2,5 Kč (+ 5,56 %). Podrobné výpočty jsou zaznamenány 

v tabulce číslo 10. 

 Z grafu číslo 2 vychází, že každý rok cena za doutníky stoupala. Toto zdražování 

zapříčinilo zvedání sazeb daně z doutníků. Pro rok 2014 vzrostla cena doutníku oproti 

předchozímu roku o 0,4 Kč (+ 3,08 %). V roce 2015 došlo ke zvýšení ceny doutníku o 0,8 Kč 

(+ 5,97 %). Tyto výsledky vychází z příkladu v tabulce číslo 11. 
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Graf 2: Odvedení daně z krabičky doutníků za 100 Kč [v Kč] 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Z grafu číslo 3, který vychází z tabulky číslo 12, můžeme vyčíst, že odvedená daň 

z tabáku ke kouření při hodnotě 200 Kč byla v roce 2013 o 26,1 Kč nižší (- 13,77 %) než 

v roce 2015. 
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Graf 3: Cena tabáku ke kouření v hodnotě 200 Kč [v Kč] 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.1.2 Energetické daně 

Tento druh daní byl zaveden v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtu v roce 

2007. Jejich úkolem je zdanit energetické komodity.  

U tohoto druhu daně došlo ke změně pouze u daně ze zemního plynu a některých 

dalších plynů. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo k 100 % zvýšení sazby daně z plynu 

určeného pro pohon motorů, vzrostla v tomto roce o stejnou procentní hodnotu i částka na 

odvedené dani oproti létům 2013 a 2014. Data získána pro tento graf jsou obsažena v tabulce 

číslo 15. 
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4.1.3 Daň z přidané hodnoty 

DPH je jedním z podstatných příjmů státního rozpočtu ČR. S touto daní se setkává 

každý občan ve svém běžném životě. Na jejím zdárném výběru závisí nejen státní rozpočet, 

ale také rozpočty samosprávných celků a obcí. 

Díky příkladu, který je uveden v tabulce číslo 18 můžeme názorně v grafu číslo 5 

vidět, jaký dopad mělo zavedení druhé snížené sazby daně na její výběr. V letech 2013 

a 2014 zaplatí pan Novák za léky na hemofilii o 5 000 Kč více, tedy v těchto letech byla 

cena o 50 % vyšší než roce 2015. 

V tabulce o přenesení daňové povinnosti (číslo 19) je uveden příklad, z něhož 

vyplývá, že i když se pro rok 2015 změnil systém ve výběru daně u některých plnění, tak 

odvod DPH zůstal ve stejné výši jako v předešlých dvou letech, tedy 2 100 Kč. 
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Graf 5: Výše daně při změnách sazeb daně [v Kč] 
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4.1.4 Clo  

Clo je poplatkem z dovezeného zboží, větší část z těchto poplatků směřuje do 

rozpočtu EU. Ta část cla, která zůstává v rozpočtu ČR, je určena k zabezpečení jeho výběru. 

Data z výše uvedeného grafu pochází z tabulky číslo 23. Celní hodnota poplatků 

vzrostla v roce 2014 o 382 890 500 Kč (+ 26,21 %) oproti předešlému roku. Celkový celní 

příjem z dovozu byl v roce 2014 větší o 463 460 800 Kč (+ 21,31 %) než v roce 2013. [29] 
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Graf 6: Celní a daňové příjmy pro roky 2013 a 2014 [v Kč] 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.2 Přímé daně 

4.2.1 Daně z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů FO je daní, která dopadá zejména na výdělečně činné osoby, ale také 

například na osoby obdarované nebo dědice, kteří jsou povinni daň přiznat a zaplatit. 

Hodnoty, z nichž vycházím v grafu číslo 7, pochází z tabulky číslo 24. Z těchto 

hodnot jde vidět, že v roce 2015 se zvýšila čistá mzda ve srovnání s rokem 2013 o 1 200 Kč 

(+ 3,21 %). Nárůsty vycházející z grafu jsou zapříčiněny změnou legislativy, kdy v letech 

2014 a 2015 byla zavedena sleva na umístění dítěte do mateřské školy. Pro rok 2015 byla 

pak nově zavedena sleva na druhé dítě, a proto byla čistá mzda v tomto roce ještě o 200 Kč 

(+ 0,52 %) vyšší než v roce předcházejícím. 
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4.2.2 Daň ze staveb a jednotek 

Tato daň je součástí daně z nemovitých věcí a dopadá především na vlastníky staveb 

(domy) a jednotek (byty). 

Výše uvedený graf vychází z modelového příkladu (viz tabulka číslo 33). V letech 

2014 a 2015 odvedl pan Novák na této dani o 11 Kč (+ 1,75 %) více než roce 2013 a to 

z důvodu přidání nového koeficientu u této daně. 
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5. Závěr 

Obecně se je známo, že se daňový systém v průběhu času neustále mění a většinou 

rozšiřuje. Tento stav je dán tím, že se stát snaží z důvodu co nejlepší efektivity výběru daní 

a zamezení daňových úniků pokrýt (postihnout) co největší počet poplatníků. Důsledkem 

této situace je to, že se jak daňoví specialisté, tak běžní občané nebo drobní podnikatelé 

ztrácí v jeho výkladu a výklad daňových zákonů pak závisí ve velké míře na rozhodnutích 

správních soudů. 

Mít komplikovaný daňový systém není výhodné ani pro stát, jelikož složitý systém 

mnohdy vyžaduje složité postupy a tím se snižuje efektivita výběru daní. Za jeden z mála 

pokusů o zjednodušení daňového systému České republiky lze označit vznik daně z nabytí 

nemovitých věcí, která z části nahradila daně dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. 

I když je daň z nabytí nemovitých věcí platná od roku 2014, tedy od doby, v níž by běžný 

občan očekával, že zákon bude napsán jednoduše a srozumitelně, je jeho terminologie velice 

komplikovaná ve srovnání se zněním daňových zákonů, které nahradil. Abych demonstroval 

komplikovanost této daně, ocituji úvodní ustanovení zákona, kterým je § 1 odst. 1 písm. a) 

„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.“ [21] 

V dnešní době, to je v době, kdy do tvorby daňových zákonů promlouvají jak 

správci daně, tak daňoví poradci nebo lobbisté velkých daňových subjektů, pravděpodobně 

není snadné vytvořit a sepsat jednoduchý daňový zákon, potažmo celý daňový systém. 

Přesto se domnívám, že prioritou při tvorbě daňových zákonů, by měl být zákonodárce veden 

snahou o srozumitelnost, aby přijatým zákonům mohla porozumět i široká veřejnost. 

Dalším neméně důležitým cílem by měla být neustálá snaha o zabránění daňových 

úniků. Tohoto cíle lze pravděpodobně nejlépe dosáhnout lepším a hlavně adresným 

kontrolním mechanismem ze strany správce daně (monitoring peněžních toků, vzájemná 

komunikace mezi jednotlivými správci daně, cílené kontroly, apod.) a výchovou jak občanů, 

tak daňových subjektů v tom smyslu, že „daně je normální přiznat a zaplatit a nikoliv 

naopak“. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo vyhodnotit a srovnat změny v daňovém systému 

ČR v letech 2013 – 2015. Obecně mohu konstatovat, že většina těchto změn byla zaměřena 

na změny v oblasti legislativy s cílem zabránit daňovým únikům zejména na DPH 

a spotřebních daních. Na kolik se zákonodárcům podařilo tento cíl splnit je otázkou, když 

i z nedávno zveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že tato opatření 

neměla výrazný dopad do zamezení těmto únikům. [31] 

Změny v sazbách daní se do peněženek občanů promítnou spíše negativně. Jedinou 

výjimkou jsou daně z příjmů FO (slevy na dani) a druhá snížená sazba daně u DPH. Ostatní 

daně mají pro běžného občana spíše zatěžující charakter. 
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