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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce si dává za úkol seznámit s problematikou daňového systému v České 

republice, počínaje objasněním pojmu daň v širších souvislostech, přes pojem daňová 

soustava z hlediska legislativy, správy a struktury a v závěrečné části pak reprodukuje 

poznatky správce daně o tomto systému ve formě SWOT analýzy pracovišť finančního 

úřadu. 
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ABSTRACT  

 

The Bachelor´s Work tries to introduce tax system in Czech Republic, starting with 

representing term tax in wider coherences, through term tax schemes from the view of 

legislation, the authorities and structure and in final part then reproduce knowledge of tax 

administrator about this system in form of SWOT analysis of working places of revenue 

authority.  
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1. ÚVOD 

 

S termínem daně se setkáváme již od pradávna, kdy historické prameny zaznamenávají vznik 

první daňové soustavy ve starověkém Řecku, která zároveň zavádí pravidelnost ve vybírání 

daní. Ve středověku tento trend pokračuje, když feudálovi je přisuzováno právo vybírat daně 

jako ekvivalent za poskytnutí ochrany majetku a života poddaných. 

 

V současnosti chápeme daně jako spoluúčast daňových subjektů, tzn. občanů ale                    

i ekonomických subjektů, na fiskální politice státu. Politika státu se tedy nemalou měrou 

podílí na tvorbě a vývoji daňového systému. Daně slouží jako nástroj hospodářské politiky 

k ovlivňování makroekonomických ukazatelů, především ke zvyšování ekonomického růstu 

a snižování nezaměstnanosti. 

 

Daňový systém dnes prochází změnami, které mají vazbu nejen na členství České republiky 

v Evropské unii, kdy v jejím rámci dochází k postupné harmonizaci daní, ale například 

celosvětová potřeba ochrany životního prostředí se projevuje v našem daňovém systému 

zavedením ekologických daní, pro které se spíše vžívá název „ daně z energií“.   

 

Cílem této práce je poskytnout ucelený obraz o daních s ohledem na jejich význam 

v ekonomice státu, pohled v kontextu daňového systému jako celku a v závěrečné části uvést 

některé postřehy z praxe pracovníka finančního úřadu ve vazbě na jednotlivá oddělení.  

 

2. CHARAKTERISTIKA DAN Ě 

 

Pojem daň se neoddělitelně váže k termínu veřejný sektor, na který můžeme pohlížet jako na 

protiklad soukromého vlastnictví. Jinými slovy v hospodářství každého státu existuje oblast 

užívaná celou společností a pro její financování a správu jsou potřeba ekonomické zdroje – 

veřejné příjmy. Nejčastěji jsou mocensky získané tzn. zákonem či nařízením a to formou 

poplatků, cla a daní1.  

1                                                 
1 PUCHINGER. Zdeněk. Úvodní kapitoly k daňové teorii. Daňová soustava ČR.1. vydání. 
Olomouc. 158 s. ISBN:80-244-1298-5 
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Kdybychom v této chvíli provedli pouze základní rozdělení příjmů veřejného sektoru na 

daňové a nedaňové objevíme základní a nejvýznamnější zdroj veřejných příjmů, kterým jsou 

daně. 

 

2.1. DEFINICE DANĚ 

 

Daní se rozumí povinná zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je 

nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová. 

 

V dalším textu pojednáme o jednotlivých vlastnostech podrobněji. 

 

Povinná znamená, že svoboda jednotlivce je touto platbou nesporně dotčena ale v právním 

státě se tak děje pouze na základě uložení povinnosti všeobecně závaznou právní normou, 

kterou je v případě daní zákon. Jako povinná platba se daň odlišuje například od příspěvku, 

který poskytujeme dobrovolně na nějaký účel. 

Protože daněmi jsou hrazeny potřeby, které vznikají společnosti jako celku (obrana státu), 

anebo je efektivnější je hradit ze společných zdrojů (základní školství), proto plynou do 

veřejného rozpočtu, kterým může být rozpočet státu, obce, kraje či státního fondu. Daně 

mohou plynout i do nadnárodního rozpočtu. Příkladem je část nepřímých daní vybíraná sice 

v České republice ale jejíž cílovou stanicí je rozpočet Evropské unie. 

 

Nenávratnost se projevuje především tím, že se daň nevrací zpět daňovému subjektu, čímž ji 

odlišujeme od půjčky. Současně platí, že zaplacením daně nevzniká daňovému subjektu 

žádný nárok. 

 

Neekvivalentnost spočívá v tom, že podíl jednotlivce na společných příjmech nemá žádný 

nebo téměř žádný vztah k tomu v jaké výši se podílí na transferech z veřejného rozpočtu 

nebo v jaké výši bude spotřebovávat veřejně financované statky. 

 

Neúčelovost je poslední vlastností z úvodní definice a říká nám, že nikdo, když daň platí, 

neví, co bude těmito prostředky financováno. Jinými slovy můžeme říct, že neznáme 

konkrétní daňový subjekt, který financuje konkrétní plnění z veřejného rozpočtu. 
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I když jsme se v definici o této vlastnosti nezmínili, bylo by na místě doplnit, že daň v 

dnešním slova smyslu je vždy peněžní plnění, čímž se odlišuje od daní například v období 

středověku, kdy jako daň byla feudálovi odváděna část úrody, či část vlastněného dobytka[1]. 

 

2.2. VÝZNAM DANÍ PRO EKONOMIKU 

 

2.2.1. FUNKCE DANÍ 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, daně se stávají nástrojem hospodářské politiky státu.                 

V souvislosti s tím plní nebo mohou plnit řadu funkcí. K nejvýznamnějším funkcím patří 

funkce: 

• fiskální 

• alokační 

• redistribuční a stimulační 

• stabilizační 

 

Fiskální funkce je primární funkcí daně a to schopnost naplnění veřejného rozpočtu. Jen 

výjimečně se setkáme s daní, která tuto funkci neplní. Jako příklad můžeme uvést 

ekologickou daň uloženou na produkt ohrožující životní prostředí, která má za cíl vymýtit 

výrobu a spotřebu daného produktu, čímž vlastně způsobuje likvidaci sama sebe. 

 

Alokační funkce daně vyplývá z toho, že na některých specifických trzích efektivnost 

tržních mechanismů selhává. Proto stát v těchto oblastech působí formou daňových podpor 

kdy daňově zvýhodňuje subjekty aby usměrnily svoji spotřebu (příspěvek na penzijní 

připojištění). Opakem je znevýhodnění spotřeby nebo výroby určitých statků.(spotřební daň z 

cigaret nebo alkoholických nápojů). 

 

Redistribuční funkce vychází z toho, že rozdělení důchodů ve společnosti na základě 

tržních mechanismů může být neakceptovatelné. Daně jsou zde proto vhodným nástrojem 

pro zmírnění těchto rozdílů, kdy je ve větší míře uplatňován výběr od bohatších a 

prostřednictvím transferů zvyšován důchod chudším. 
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Stimulační funkce využívá toho, že daně jsou subjekty vnímány zpravidla jako újma a ty 

pak jsou ochotny udělat hodně proto, aby své daňové zatížení omezili. Stát proto poskytuje 

těmto subjektům různé formy daňových úspor nebo je naopak vystavuje vyššímu zdanění, 

aby podpořil ekonomický růst, případně je motivoval ke spotřebě určitých statků. 

Stabilizační funkce přispívá ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu kdy v období 

konjunktury při rostoucích důchodech a spotřebě daně odčerpávají do veřejných rozpočtů 

vyšší díl, aby naopak v období stagnace menším příspěvkem do veřejných rozpočtů pomohly 

nastartovat ekonomiku[1]. 

 

2.2.2. DAŇOVÉ PRINCIPY  

 

S ohledem na to, že  požadavky  na  daňový systém jsou  rozdílné  z pohledu  poplatníka a z 

hlediska státu je třeba sjednotit „pravidla hry“ a dosáhnout určitého kompromisního řešení.  

K tomu nám slouží daňové principy, které vyjadřují požadavky na „správný“ daňový systém. 

Mezi nejvýznamnější patří: 

 

• Princip spravedlnosti, který hovoří o tom, že každý subjekt přispívá do veřejného 

rozpočtu prostřednictvím daní a jeho podíl by měl odpovídat jednak jeho možnostem a jednak 

prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem. V souvislosti s tímto 

principem se nabízí konstrukce daňového systému na základě dvou přístupů a to dle užitku     

a dle platební schopnosti. 

Přístup dle užitku vychází z předpokladu, že poplatník platí daň v takové výši, jaká 

odpovídá jeho užitku ze spotřeby veřejných statků což je ale velmi obtížně zjistitelné a hlavně 

velmi individuální. Nemůžeme tedy tento přístup použít plošně  ( používáme jej pouze           

u některých typů daní jako například u daně silniční ) a navíc nám nezajišťuje přerozdělení 

důchodů mezi jednotlivými příjmovými skupinami. 

Přístup dle platební schopnosti kdy daňový poplatník přispívá na veřejné výdaje bez ohledu 

na jeho spotřebu veřejných statků. Princip platební schopnosti můžeme aplikovat ve dvou 

pojetích a to horizontální a vertikální daňové spravedlnosti. 

Horizontální daňová spravedlnost znamená, že osoby se stejnou platební schopností mají 

platit daň ve shodné výši. V praxi je ale velmi obtížné stanovit základnu zdanění.  

Vertikální daňová spravedlnost je pak chápána v tom smyslu, že osoby s vyšší platební 

schopností mají platit daně vyšší. Uplatnění vertikální spravedlnosti znamená v praxi 

progresivní růst daně s růstem příjmu. V případě vysoké progrese ztrácí poplatník zájem na 
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dosahování vyšších důchodů (daňový výnos neroste). Nižší sazba daně stimuluje opačné 

chování poplatníků a tím zabezpečuje i požadovanou výnosnost daně. Zde je třeba 

připomenout, že zdanění významným způsobem ovlivňuje ekonomické chování daňového 

subjektu. Působí na rozhodování o spotřebě, úsporách, investicích, vzdělání, práci, čerpání 

přírodních zdrojů, i na celkovou ekonomickou rovnováhu daného systému. 

 

• Princip efektivity vyjadřuje požadavek co možná nejnižších nákladů spojených s 

výběrem daní. Porovnáme-li oba základní principy dojdeme ke zjištění, že mezi nimi existuje 

vztah, který definoval italský ekonom Vilfred Pareto. Aplikujeme-li jeho poznatky na vztah 

obou principů můžeme konstatovat, že dosažení větší míry spravedlnosti znamená snížení 

efektivity. 

 

• Princip pružnosti je posledním z významných principů a konstatuje, že daňový systém 

by měl reagovat na změny ekonomických podmínek, ve kterých působí. Změny se mohou 

dotýkat jak konstrukce tak sazby daně, bohužel časová prodleva mezi změnou podmínek a její 

realizací v daních závisí na politické representaci2. 

 

2.2.3. KLASIFIKACE DANÍ 

 

Daně lze klasifikovat podle různých hledisek, a to: 

 

a) podle dopadu daně na: 

•••• daně přímé jež přihlíží k poměrům poplatníka (příjem, majetek), poplatník je sám odvádí 

a jsou nepřenosné na jiný subjekt; 

•••• daně nepřímé jsou vybírány v cenách (rozhodným je nákup či spotřeba) kdy dochází 

k daňovému přenosu, nerespektují poměry poplatníka a jsou odváděny plátcem; 

b) podle způsobu placení daně na daně vybírané: 

• na základě daňového přiznání, které sestavuje sám poplatník (nebo daňový poradce) a 
sám je odvádí; 

• srážkou u zdroje příjmu , kdy výpočet daně provádí plátce, daň sráží poplatníkovi a také 

ji za něj odvádí; 

5                                                 
2 MAAYTOVÁ.Alena. Přednáška. Daňový systém a současné trendy vývoje daňových 
systémů.1. Základní teoretické souvislosti daňové problematiky. EURTIB.Pilotní projekt 
programu EÚ - Leonardo da Vinci. 2001. č.CZ/99/1/82608/PI/I.1.1.b/FPC. 
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c) podle okruhu platnosti na: 

•••• ústřední daně jsou stejné na celém území státu; 

•••• místní daně jsou stanovovány nižšími stupni samosprávy a mohou být proto rozdílné; 

d) podle předmětu zdanění na: 

•••• daně důchodové při kterém dochází ke zdanění různých druhů příjmů (mzda, 

hospodářský výsledek); 

•••• ze spotřeby kdy typickým příkladem je daň z přidané hodnoty, případně cla; 

•••• majetkové daně kde je zdaňován movitý a nemovitý majetek poplatníka; 

•••• daně z hlavy kde předmětem daně je sám subjekt. Je to daň uložená každému 

poplatníkovi bez ohledu na jeho příjem; 

e) podle charakteru veličiny, za kterou se daň odvádí na: 

•••• běžné kde základem je toková veličina, která se zpravidla za zdaňovací období načítá, 

příkladem může být daň z příjmů ale třeba i daň z přidané hodnoty; 

•••• kapitálové kde základem je stavová veličina, zpravidla určitá složka majetku; 

f) podle použité jednotky, kterou se měří základ daně na: 

•••• bez vztahu k velikosti základu daně, typickým příkladem je daň z hlavy; 

•••• daně specifické, základ daně je vyjádřen ve fyzikálních jednotkách (spotřební daň); 

•••• hodnotové neboli ad valorem, základ daně je vyjádřen v peněžních jednotkách 

(důchodová daň); 

g) podle vztahu ke zdaňovacímu období a jeho kvalitě na: 

•••• bez zdaňovacího období, těmi jsou ty, které se vybírají v okamžiku kdy nastane určitá 

událost (dědická daň); 

•••• s pravidelnou periodicitou výběru, nejčastěji za zdaňovací období[1] 

 

3. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

 

Úkolem daňové soustavy je zajistit financování společných potřeb, které není možné zajistit 

jiným způsobem než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů případně obcí. 

 

3.1. LEGISLATIVA DA ŇOVÉ SOUSTAVY ČR 

 

 Legislativní oporu daňové soustavy ČR tvoří souhrn základních daňových zákonů, 

kterými jsou především: 
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• zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění  

• zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

• zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

• zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

• zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

v platném znění 

• zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

• zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění 

Kromě těchto základních norem můžeme zmínit ještě další důležité normy jako např.: 

• zákon č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění 

• zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 

v platném znění 

• zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění  

• zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění. 

Výčet můžeme uzavřít obecným konstatováním, že součástí legislativní opory jsou i vyhlášky 

vydávané Ministerstvem financí ČR, případně nařízení vlády.  

Na tomto místě bych provedl částečné zhodnocení této kapitoly konstatováním, že výše 

uvedené zákony tvořící legislativní základ daňové soustavy ČR jsou bohužel velmi často 

novelizovány, což vytváří velmi nepřehledný systém jak pro plátce a poplatníky tak pro 

orgány, které provádějí správu tohoto systému. Dokonce neustálé a časté novely byly 

kritizovány na mezinárodní úrovni vrcholnými orgány Evropské unie. Má výtka patří v této 

pasáži i nepřesně formulovaným zákonům, které jsou poté snadno zneužívány k obohacování 

určitých skupin „podnikatelů“ a i když následná novela tuto skulinku v zákoně zacelí je pozdě 

konstatovat, že ze státního rozpočtu se nenávratně ztratily další a bohužel nemalé částky 

peněz. 

 

3.2. SPRÁVA DANÍ 

 

Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně 

vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši           
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a době. Tyto úkony nazýváme souhrnným názvem daňové řízení jehož cílem je stanovit        

a vybrat daně tak aby nebyly kráceny daňové příjmy. 

 

Daňové řízení se řídí základními zásadami, které jsou uvedeny v § 2 ZSDP takto: 

 

• Zásada zákonnosti – představuje povinnost správce daně jednat vždy v souladu se 

zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Správce daně chrání nejen zájem státu 

na úplném a účelném vybrání daně, ale je povinen dbát o zachování práv a právem 

chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. 

• Zásada součinnosti – daňové řízení vychází z úzké součinnosti všech, kteří se jej 

účastní. K naplnění této zásady je v jednotlivých ustanoveních hmotněprávních daňových 

předpisů obsažena řada práv a povinností na straně daňových subjektů, třetích osob i správců 

daní.   

• Zásada hospodárnosti – tato zásada je v úzké spojitosti se zásadou součinnosti a její 

snahou je  zajistit co nejnižší náklady daňového řízení. Správci daně se ukládá volit jen takové 

prostředky, které daňové subjekty co nejméně zatěžují, ale vedou přitom k cíli daňového 

řízení. 

• Zásada volného hodnocení důkazů – je nutnou podmínkou posouzení toho, zda 

konkrétní uplatněný důkazní prostředek je věrohodný. Správce daně při hodnocení musí 

použít komplexní a systematický přístup, hodnotí důkazy podle své úvahy, která však nemůže 

být svévolná, ale logicky podložená, musí vycházet ze všeho, co vyšlo v důkazním  řízení 

najevo. Správce daně je povinen hodnotit každý důkaz jednotlivě a současně všechny v jejich 

vzájemných souvislostech a návaznostech. 

• Zásada neveřejnosti daňového řízení – je dána samou podstatou daňového řízení, 

kde seznámení širší veřejnosti s poznatky v jeho průběhu získanými by mohlo poškodit jak 

samotný účel řízení, tak i jeho účastníky. 

• Zásada mlčenlivosti – každá osoba zúčastněná na daňovém řízení musí zachovávat 

mlčenlivost o poměrech daňových subjektů, o nichž se v jeho průběhu dověděla.  

• Zásada dispoziční a zásada oficiality – tyto zásady představují stav, kdy daňové 

řízení je zahájeno buď z podnětu daňového subjektu (např. registrační řízení, vyměřovací 

řízení) nebo z vlastního podnětu správce daně (např. kontrolní řízení, vytýkací řízení, 

vymáhací řízení, apod.). 
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• Zásada neformálnosti řízení – pro správnost postupu správce daně je rozhodující 

vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné rozhodné skutečnosti bez ohledu na to, je-li 

zastřen jiným stavem formálně právním. 

• Zásada rovnosti daňových subjektů – vyjadřuje skutečnost, že všechny daňové 

subjekty mají v daňovém řízení stejná práva a stejné povinnosti. Z této zásady však nelze 

vyvodit rovnost postavení daňového subjektu se správcem daně, jehož postavení je 

v daňovém řízení zcela odlišné[5].   

Je-li správa daní souborem úkonů, pak tyto úkony jsou prováděny osobami, které nazýváme 

účastníky řízení, viz. schéma č.1[2] 

 

Schéma č.1  Účastníci daňového řízení 

 

 

 

 

 

 

Správce daně je orgán, který se zabývá správou daní. Nejvýznamnějším správcem daně jsou 

územní finanční orgány, které spravují většinu daní. Z dalších orgánů jsou to především celní 

orgány a územní orgány. 

 

Druhým základním účastníkem daňového řízení je daňový subjekt, tedy poplatník nebo 

plátce. Oba tyto daňové subjekty mohou být v daňovém řízení zastupovány. 

 
Účastníci daňového 

řízení 

 
Správce daně 

 
Daňový subjekt 

 
Třetí osoby 

Územní finanční 
orgány, celní orgány, 

územní orgány 

Poplatník, plátce, 
(jeho zástupce)  

Svědek, osoba 
povinná součinností, 
soudní znalec atd. 
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Daňový subjekt podává veškerá podání a jedná v daňovém řízení s místně a věcně příslušným 

správcem daně, kdy místní příslušnost se především řídí u fyzických osob bydlištěm, případně 

místem, kde se převážně fyzická osoba zdržuje a u právnických osob jejich sídlem. Výjimku 

při určování místní příslušnosti tvoří daň z nemovitostí, kdy místní příslušnost určuje poloha 

nemovitosti, která je předmětem zdanění. 

 

Posledním účastníkem daňového řízení jsou třetí osoby, kterými mohou být zejména 

tlumočníci, soudní znalci, svědci, osoby přezvědné, auditoři. Každý subjekt se může stát          

i účastníkem daňového řízení jako třetí osoba, a to zejména jako osoba povinná součinností se 

správcem daně, kdy součinností třetích osob rozumíme jejich povinnost, v případech 

vymezených zákonem, spolupracovat se správcem daně, který ji využívá k získávání dalších 

informací pro vedení daňového řízení a zejména pro dokazování. Součinnost pak může mít 

podobu automatické součinnosti ze zákona nebo povinnost spolupracovat na výzvu správce 

daně[2]. 

 

Daňové řízení můžeme rozdělit do čtyř základních úseků: 

• registrační řízení 

• vyměřovací řízení 

• kontrolní řízení 

• vymáhací řízení 

 

3.2.1. REGISTRAČNÍ  ŘÍZENÍ 

 

Registrační povinnost je upravena v ustanovení § 33 ZSDP a dále ve zvláštních ustanoveních 

zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční.  

Daňový poplatník je povinen se zaregistrovat u místně příslušného správce daně ve lhůtě 

třiceti dnů, jakmile získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Povinen je registrovat se k dani z příjmů a podle druhu vykonávané 

činnosti pak k dani silniční, dani z přidané hodnoty, dani z příjmů ze závislé činnosti, apod. 

 

Registrační povinnost nemá ten, kdo provádí nahodilou či jednorázovou činnost, kdo je pouze 

poplatníkem daně z nemovitostí a rovněž ten, který má pouze příjmy ze závislé činnosti          

a funkční požitky. 
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Na základě podané přihlášky k registraci provede správce daně registrační řízení, jehož 

výsledkem je přidělení daňového identifikačního čísla a vydání osvědčení o registraci. 

Nesplní-li poplatník svou registrační povinnost ani na výzvu správce daně, ten jej zaregistruje 

z úřední povinnosti neprodleně poté, zjistí-li skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti 

registrace. 

 

Dojde-li u poplatníka ke změně registračních údajů, je povinen sdělit je správci daně ve lhůtě 

do 15 ti dnů[11]. 

 

3.2.2. VYM ĚŘOVACÍ  ŘÍZENÍ 

 

Vyměřovací řízení je  souhrnem  procesních  úkonů, které  směřují  k  vyměření  daně. Jedná 

se o podání daňového přiznání či hlášení, vytýkací řízení a dokazování. 

 

Daňové přiznání či hlášení je povinen podat každý, komu tak ukládá zákon, nebo ten, který 

byl k tomu vyzván správcem daně. Daňové přiznání je v daňovém řízení jedním 

z nejdůležitějších daňových podání, pro které jsou určeny tiskopisy vydané Ministerstvem 

financí ČR, případně lze použít počítačovou sestavu v členění a uspořádání tiskopisu. Jsou-li 

v daňovém přiznání vyznačeny přílohy, jsou jeho povinnou součástí. Daňové přiznání se 

podává u místně příslušného správce daně a doručuje se buď osobně nebo prostřednictvím 

pošty, či ve vymezených případech elektronickou poštou se zaručeným elektronickým 

podpisem. 

 

Okruh osob povinných podat daňové přiznání nebo hlášení je stanoven zákonem pro každou 

jednotlivou daň. Daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání sám daň vypočítat a uvést 

zde případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a vyčíslit jejich výši.  

Má-li správce daně pochybnosti o údajích, které daňový subjekt uvedl v daňovém přiznání, 

může jej vyzvat k odstranění pochybností, k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu. 

 

Se zákonnou lhůtou k podání daňového přiznání nebo hlášení je spojena i shodná lhůta 

k zaplacení daňové povinnosti. Obecnou lhůtou k podání daňového přiznání je u daní 

vyměřovaných za roční zdaňovací období termín 31. března následujícího roku. V případech, 

kdy zvláštní zákon ukládá poplatníkům ověření účetní závěrky auditorem, nebo pokud je 

daňové přiznání zpracováváno a předkládáno daňovým poradcem, pro něhož je plná moc 
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uložena do 31. března u správce daně, je stanoven termín podání daňového přiznání k          

30. červnu následujícího roku. Pro opravná a dodatečná daňová přiznání pak ZSDP stanoví 

lhůtu pro jejich podání shodně, a to do konce následujícího měsíce po zjištění skutečností 

rozhodných pro opravu podaného daňového přiznání. 

 

Výsledkem vyměřovacího řízení je určení výše základu daně a daně v souladu 

s hmotněprávními daňovými zákony. Neodchyluje-li se vyměřená daň od daně uvedené 

daňovým poplatníkem v daňovém přiznání, nemá správce daně povinnost tuto skutečnost 

sdělovat daňovému poplatníku a nemusí z tohoto důvodu vystavit platební výměr. Za den 

vyměření daně se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Bylo-li daňové 

přiznání podáno po stanoveném termínu, považuje se za den vyměření den, kdy daňové 

přiznání došlo správci daně. Odchyluje-li se daň vypočtená správcem daně od daně vypočtené 

daňovým poplatníkem, vyrozumí jej správce daně o výsledku vyměření platebním výměrem. 

Z vyměřovacího spisu pak musí být zřejmé, na základě jakých skutečností byla rozdílná daň 

vypočtena. Rozdíl daně je splatný ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení platebního výměru. 

 

Daně se platí u příslušného správce daně v české měně s určením, na kterou daň je příslušná 

platba určena. Způsoby placení daní jsou stanoveny v § 59 odst. 3 ZSDP. 

 

Daň nelze vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce 

zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení[11]. 

 

3.2.3. KONTROLNÍ ŘÍZENÍ 

 

Daňové řízení, které zahajuje správce daně z vlastního podnětu, má nejčastěji podobu daňové 

kontroly, která je upravena v § 16 ZSDP. 

Daňovou kontrolou správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro správné stanovení daně, a to u daňového subjektu nebo na místě, kde je to 

vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně 

nutném pro dosažení účelu stanoveného zákonem. 

 

Správce daně zpravidla zahajuje daňovou kontrolu poté, kdy je daňovému subjektu daň 

pravomocně vyměřena. Daňová kontrola je zahájena v okamžiku, kdy je sepsán s daňovým 

subjektem protokol o zahájení kontroly a je zahájeno prověřování účetních dokladů. Zákon 
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stanoví práva a povinnosti jak na straně daňového subjektu, u něhož zaměstnanci správce 

daně provádějí daňovou kontrolu, tak i práva a povinnosti zaměstnanců správce daně. Daňový 

subjekt má např. právo být přítomen jednání s jeho zaměstnanci, předkládat důkazní 

prostředky, podávat námitky proti postupu správce daně, klást svědkům a znalcům při jednání 

s nimi otázky, apod. Před ukončením daňové kontroly má právo vyjádřit se k výsledkům 

kontroly uvedeným ve zprávě o kontrole, navrhnout doplnění apod. Na druhou stranu však je 

v průběhu daňové kontroly daňový subjekt na svých právech i omezen, zejména nemůže 

v době provádění kontroly podat dodatečné daňové přiznání. Projednáním zprávy o kontrole 

s daňovým  subjektem je daňová kontrola ukončena[11]. 

 

3.2.4. VYMÁHACÍ ŘÍZENÍ 

 

Daňová exekuce je krajním prostředkem k nucené realizaci exekučního titulu, jehož 

předmětem je nezaplacená splatná daňová povinnost a jeho bezprostředním cílem je splnění 

této povinnosti. Daňová exekuce je tedy realizací exekučního titulu zásahem do sféry 

absolutních majetkových práv dlužníka uskutečňovaných za podmínek a předpokladů 

stanovených procesněprávními předpisy, které zde podrobně stanoví způsoby, metody            

a formy takových zásahů. 

 

Vymáhání daňových nedoplatků je územními finančními orgány prováděno podle ustanovení 

§ 73 ZSDP s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 

znění (dále jen OSŘ). 

 

K vymáhání daňových nedoplatků je místně příslušný správce daně, u něhož je daňový 

dlužník evidován. 

 

Předpoklady k vymáhání daňového nedoplatku jsou: 

 

• daňový dlužník nezaplatil splatnou daňovou povinnost, a to ani v náhradní lhůtě 

stanovené správcem daně ve výzvě, 

• existence exekučního titulu, 

• právo daň vymáhat není promlčeno a daňový dlužník účinně nenamítl promlčení 

vymáhání daňového nedoplatku.  
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Daňovým dlužníkem je každý, kdo je podle zákona povinen platit daň nebo sraženou              

a vybranou daň odvádět. Stejné účinky jako nezaplacení daně v zákonné lhůtě má                    

i nezaplacení daně stanovené rozhodnutím správcem daně. Zjistí-li správce daně, že daňový 

dlužník nesplnil svou povinnost a nezaplatil splatnou daň, pak v rámci vymáhacího řízení jej 

vyzve podle ustanovení § 73 odst. 1 ZSDP k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě, 

kterou mu stanoví tak, aby nebyla kratší než osm dnů. Současně jej upozorní, že nebude-li 

daňová povinnost ve stanovené lhůtě zaplacena, přistoupí bez dalšího k vymáhání daňového 

nedoplatku. Proti této výzvě se může daňový dlužník odvolat, a to ve lhůtě 15ti dnů ode dne 

následujícího po jejím doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek pro další, v daném 

případě vymáhací řízení. 

 

Exekučním titulem daňové exekuce je dle ustanovení § 73 odst. 4 ZSDP výkaz nedoplatků, 

vykonatelné rozhodnutí (např. platební výměr) nebo splatná částka zálohy na daň. 

Bez existence některého z uvedených exekučních titulů nelze daňovou exekuci zahájit. Stejně 

tak nelze daňovou exekuci provést na základě jiného exekučního titulu. 

 

Daňový nedoplatek nelze vymáhat, pokud daňový dlužník účinně namítne promlčení 

vymáhání daňového nedoplatku. Tento se promlčuje ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 ZSDP 

ve lhůtě šesti let po roce, ve kterém se stal nedoplatek splatným. Běh promlčecí lhůty se 

přeruší, pokud byl proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, o 

němž byl daňový dlužník vyrozuměn. Právo daňový nedoplatek vymáhat zaniká ve lhůtě 

dvaceti let od konce roku, v němž se stal nedoplatek splatným, u nedoplatků zajištěných 

zástavním právem na nemovitostech pak ve lhůtě třiceti let. 

 

Není-li daňový nedoplatek uhrazen ani v dodatečně stanovené lhůtě, správce daně na základě 

vydaného exekučního titulu, kterým je zpravidla výkaz vykonatelných daňových nedoplatků, 

zahájí vlastní úkony daňové exekuce, kterou ve smyslu ustanovení § 73 odst. 6 ZSDP provádí 

těmito formami: 

 

• přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u 

bank,  

• přikázání jiných peněžitých pohledávek, 

• srážkou ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, 

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, apod., 
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• prodej movitých věcí, 

• prodej nemovitostí. 

 

ZSDP blíže neupravuje podrobnosti provedení daňové exekuce, avšak v § 73 odst. 7 je 

uveden odkaz na přiměřené použití OSŘ. Správce daně pak v daňové exekuci provádí úkony, 

které podle OSŘ jsou svěřeny soudu. 

 

Správce daně zahajuje daňovou exekuci vydáním exekučního příkazu, jehož základními 

náležitostmi jsou označení správce daně, číslo jednací, jméno zaměstnance správce daně – 

exekutora, datum vydání, označení druhu prováděné exekuce, seznam vykonatelných výkazů 

nedoplatků, podpis oprávněné osoby a razítko. Exekuční příkaz se doručuje daňovému 

dlužníku, ručiteli a dalším osobám, kterým jsou ukládány povinnosti – např. bankám, plátcům 

mzdy, poddlužníkům, apod. V případě, že daňová exekuce směřuje proti majetku                  

ve společném jmění manželů, doručuje se exekuční příkaz i manželovi daňového dlužníka. 

 

Všechny tyto osoby jsou oprávněny proti exekučnímu příkazu podat námitky jako řádný 

opravný prostředek ve vymáhacím řízení, a to ve lhůtě 15 ti dnů ode dne následujícího po jeho 

doručení. Námitku lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně, 

který o ní rozhoduje samostatně. 

 

Daňový dlužník je v daňové exekuci povinen k úhradě exekučních nákladů za zabavení, a to 

ve výši 2% vymáhaného nedoplatku, nejméně však ve výši 200,- Kč. Dále je povinen 

k úhradě exekučních nákladů za výkon prodeje (exekuce prodejem movitých věcí nebo 

nemovitostí), a to rovněž ve výši 2% vymáhaného nedoplatku, nejméně však ve výši 200,- 

Kč. Kromě toho je daňový dlužník povinen uhradit hotové výdaje ve skutečné výši, a to       

ve lhůtě 30ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu jejich výše byla sdělena. Náhrada 

exekučních nákladů se předepisuje na osobní účet daňového dlužníka. 

 

Správce daně volí formu prováděné daňové exekuce zpravidla na základě šetření majetkových 

poměrů daňového dlužníka s použitím přiměřenosti vzhledem k výši vymáhaného daňového 

nedoplatku[11]. 
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3.3. STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY ČR 

 

 

Schéma č. 2  Základní členění daňové soustavy  ČR  

 

 

 

 
 

 

 

3.3.1. PŘÍMÉ DAN Ě 

 

Přímé daně jsou uloženy konkrétnímu subjektu podle jeho důchodové a majetkové situace. 

Představují zdanění příjmů poplatníka a jsou odváděny přímo do rozpočtu ČR. 

Členíme je na: 

• Daně z příjmů 

� Daň z příjmů fyzických osob 

� Daň z příjmů právnických osob 

• Majetkové daně 

� Daň z nemovitostí 

o Daň z pozemků 

o Daň ze staveb 

� Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 

� Silniční daň 

 
Soustava daní 

v ČR  

 
Přímé 

 
Nepřímé 

 
Ostatní 

 
Ze spotřeby 

 

 
Pojistné, místní 

poplatky 

 
Z příjmů 

 
Majetkové 
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DAŇ Z PŘÍJM Ů FYZICKÝCH OSOB 

 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České 

republiky trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují, tj. pobývají zde alespoň 183 dní 

v kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, ty nazýváme daňovými 

rezidenty. Poplatníky jsou rovněž fyzické osoby nevyhovující výše uvedeným podmínkám, 

ty pak nazýváme daňovými nerezidenty. 

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou : 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7) 

c) příjmy z kapitálového majetku (§8) 

d) příjmy z pronájmu (§9) 

e) ostatní příjmy (§10) 

kde příjmem rozumíme příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou s výjimkou příjmů od 

daně osvobozených. 

 

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

které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů pokud u jednotlivých 

příjmů není stanoveno jinak. 

Tento  základ  daně je  následně snížen  o nezdanitelnou část základu daně, kterou  upravuje  

§ 15 a o odčitatelné položky  od základu daně , které upravuje § 34. 

 

Takto zjištěný základ daně je zdaněn sazbou ve výši 15%.  

 

Tato daň nemusí být konečná, neboť zákon umožňuje ještě její snížení o slevy na dani, které 

jsou specifikovány v § 35. 

 

Část příjmů nevstupuje do jednotného základu daně a tvoří samostatné základy daně, které 

podléhají dani srážkou u zdroje[10]. 
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DAŇ Z PŘÍJM Ů PRÁVNICKÝCH OSOB      

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob, jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami,   

a také organizační složky státu, které mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, ty 

nazýváme daňovými rezidenty a osoby, které nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR a ty nazýváme 

daňovými nerezidenty.  

 

U právnických osob je zdaňovacím obdobím: 

• kalendářní rok 

• hospodářský rok 

• období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení 

obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského 

roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány 

v obchodním rejstříku 

• účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct 

měsíců 

 

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

majetkem, není-li stanoveno jinak. 

 

Sazba daně činí : 

• 19% 

• v případě investičních, penzijních a podílových fondů 5% 

• v případě samostatného základu daně 15%[10].  

 

 

 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

 

Vybírají se nikoli podle bydliště či sídla poplatníka, ale podle polohy nemovitosti, protože 

výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí.  

Zahrnuje daň z pozemků a ze staveb. 
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DAŇ Z POZEMKŮ 

 

Předmětem daně jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, 

mimo pozemků, které nejsou předmětem daně dle zákona. 

 

Poplatníkem daně je vlastník pozemků nebo nájemce. 

 

Základ daně je násobek sazby dané zákonem či vyhláškou a skutečné výměry pozemků v m². 

 

Sazba daně je u: 

• orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad ovocných sadů 0,75% 

• trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým 

chovem ryb 0,25 %. 

• u ostatní pozemků činí za každý 1 m²: 

a) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč, 

b) stavebních pozemků 2,00 Kč, 

c) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,20 Kč 

U stavebních pozemků se základní sazba daně násobí koeficientem daným zákonem podle 

počtu obyvatel v obcích. 

 

DAŇ ZE STAVEB 

 

Předmětem daně ze staveb jsou veškeré stavby na území České republiky, kromě staveb od 

daně osvobozených, zapsané v katastru nemovitostí a jejichž výstavba byla povolena 

v souladu se zákonem. 

 

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. 

 

Základem daně: 

• ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen "zastavěná plocha") 

podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se 

půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu 
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přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se 

půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek. 

• z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 

nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu 

k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20, (dále jen "upravená 

podlahová plocha"). 

 

Sazba daně je pevná v Kč za m² a liší se podle způsobu využití stavby. Tak jako u stavebních 

pozemků se základní sazba daně násobí koeficientem podle počtu obyvatel v obci[8]. 

 

DAŇ SILNIČNÍ 

 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné 

samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo 

k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou 

používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 

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

 

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která: 

a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je 

zapsána   v technickém průkazu, 

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

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

z registru vozidel. 

Poplatníkem daně je rovněž 

a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního 

automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již 

provozovateli vozidla, 

b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo 

pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v §2 odst. 1zákona č. 16/1993 Sb., o dani 

silniční v platném znění (dále jen zákona č.16) 
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c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem 

v zahraničí. 

 

Základem daně je 

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů 

na elektrický pohon, 

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, 

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 

 

Sazba daně je poměrně obsáhle řešena v § 6 zákona ale pro jednoduchost je možno 

konstatovat, že se odvozuje od zdvihového objemu motoru či počtu náprav a hmotnosti 

vozidel. 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok[7] 

 

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z P ŘEVODU NEMOVITOSTÍ  

 

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby 

zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) 

nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklých narozením jsou na roveň 

postaveny vztahy založené osvojením. 

Do I. skupiny patří - příbuzní v řadě přímé a manželé. 

Do II. skupiny patří: 

a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, 

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, 

které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před 

převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly 

o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. 

Do III. skupiny patří - ostatní fyzické osoby a právnické osoby. 

V těchto skupinách je následně u daně dědické a darovací zdaňován základ daně sazbou, která 

se liší podle hodnoty majetku a je specifikována v § 12, §13 a §14 zákona č. 357/1992 Sb., o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen zákona) a 3% sazbou daně 

v případě daně z převodu nemovitostí bez rozdílu skupin.  
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DAŇ DĚDICKÁ 

 

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. 

 

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona 

nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, 

jímž bylo řízení o dědictví skončeno. 

 

Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o v § 4 

zákona taxativně vyjmenované položky[9]. 

 

DAŇ DAROVACÍ 

 

Předmět daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v 

souvislosti s právním úkonem. 

 

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou 

osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v 

tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která 

nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, 

je ručitelem. 

 

Stejně jako u daně dědické je základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem 

této daně, snížená o v § 7 zákona taxativně vyjmenované položky[9]. 

 

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 

 

Předmětem daně z převodu nemovitostí je obecně řečeno úplatný převod nebo přechod 

vlastnictví k nemovitostem. 

 

Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je 

a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, 

b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle 

zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí 
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o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o 

zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení 

právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení 

právnické osoby s likvidací, 

c) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto 

případě povinni platit daň společně a nerozdílně. 

 

Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu 

platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou 

nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než 

cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Další specifika základu daně řeší §10 

zákona[9]. 

 

3.3.2. NEPŘÍMÉ DAN Ě 

 

Jsou také nazývány daněmi ze spotřeby, a jsou zahrnuty v ceně zboží či služeb  

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

Předmětem daně je : 

a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen 

”převod nemovitosti”) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen ”členský stát”) za úplatu, 

uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu 

osobou nepovinnou k dani, 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

 

Osoby povinné k dani jsou fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, pokud zákon nestanoví v jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická 
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osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 

ekonomické činnosti. 

Důležitou podmínkou je výše obratu, která musí přesáhnout částku 1 000 000 Kč za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud zákon 

nestanoví jinak. 

 

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

zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 

bez daně za toto zdanitelné plnění. 

 

Sazby daně u zdanitelného plnění rozlišujeme ve výši: 

20% u základní sazby 

10% u sazby snížené 

 

Zdaňovacím obdobím je: 

•••• kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 

10 000 000 Kč 

•••• kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 

10 000 000 Kč[6] 

 

SPOTŘEBNÍ DANĚ 

 

Na rozdíl od všech předešlých druhů daní, kdy správu vykonávají územní finanční orgány se 

správou spotřebních daní zabývají celní úřady. 

 

Spotřební daně zahrnují: 

a)  daň z minerálních olejů, 

b)  daň z lihu, 

c)  daň z piva, 

d)  daň z vína a meziproduktů, 

e)  daň z tabákových výrobků 

 

Plátcem daně je především právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového 

skladu, oprávněným příjemcem, daňovým zástupcem (§23a) nebo výrobcem, jíž vznikla 
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povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného 

daňového oběhu 

 

Základem daně je množství výše uvedených produktů a to v objemových či v hmotnostních 

jednotkách případně kusech. 

 

Stejně tak se následně liší i sazby daně pro jednotlivé produkty. 

 

Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených vybraných výrobků je 

kalendářní měsíc[12]. 

 

EKOLOGICKÉ DAN Ě 

 

Tyto daně jsou zavedeny v našem daňovém systému teprve od roku 2008 a vžívá se pro ně 

spíš název „daně z energií“ 

Jsou to: 

a) daň ze zemního plynu 

b) daň z pevných paliv  

c) daň z elektřiny 

Ve stručnosti lze říci, že jsou jimi zatěžovány dodávky energií konečnému spotřebiteli. [2] 

 

4. DAŇOVÝ SYSTÉM POHLEDEM SPRÁVCE DAN Ě V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH 

PRACOVIŠŤ FINANČNÍHO ÚŘADU. 

 

V této závěrečné části je pohlíženo na daňový systém očima pracovníka finančního úřadu kdy 

v rámci jednotlivých pracovišť uvádí pozitiva či nedostatky s případným řešením těchto 

nedostatků. 

  

4.1. ODDĚLENÍ REGISTRACE A EVIDENCE DANÍ. 

 

Toto oddělení má v rámci jednotlivých oddělení finančního úřadu snad nejdůležitější a 

nezastupitelnou úlohu, kterou je registrace daňových subjektů. Zde dochází k zavedení těchto 

subjektů do daňového systému, aby následně mohl každý pracovník finančního úřadu 

pracovat s informacemi o těchto subjektech. V rámci tohoto oddělení jsou zde 
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shromažďovány informace obsahující tzv. citlivé údaje jako jsou např. rodná čísla, adresy 

trvalého pobytu, čísla bankovních účtů ale také informace týkající se zástupců daňových 

subjektů, jinými slovy zde získáváme o daňovém subjektu ucelené informace.  

Jak jsem uvedl v předmluvě této kapitoly pokusím se upozornit na slabiny systému a tou je 

v rámci oddělení registrace informace o daňovém subjektu, kdy adresa trvalého pobytu je 

shodná s adresou úřadu městského obvodu, případně obecního úřadu. Z legislativního 

hlediska, je sice zákonu učiněno zadost, v souvislosti s doručováním takovýmto subjektům, 

ale skutečný problém nastává v případě potřeby osobního jednání na základě potřeb ostatních 

oddělení, počínaje oddělením vyměřovacím přes kontrolní a konče oddělením vymáhacím. Ve 

všech těchto případech je bohužel tato doručovací adresa nepoužitelnou informací 

v okamžiku, kdy si daňový subjekt poštu nevyzvedává a tudíž se o úkonech správce daně 

vůbec nedozví, přičemž jiné informace správce daně nezískal. Bohužel tento problém se stává 

určitým fenoménem kdy u daňových dlužníků je nárůst případů změny adresy na adresu úřadu 

městského obvodu či obecního úřadu nejmarkantnější. 

 

4.2. ODDĚLENÍ VYM ĚŘOVACÍ 

 

V problematice tohoto oddělení bych se rád zmínil o problému, kterým je vyměření a 

následné placení daně z převodu nemovitostí. Tento problém se zdá být legislativně ošetřen 

kdy v § 8 odst.1 písmeno a) zákona č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí v platném znění je řečeno, že poplatníkem daně je převodce 

(prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Bohužel procento případů kdy po 

prodeji nemovitosti nedojde ze strany prodávajícího k úhradě vyměřené daně, či dokonce 

k podání daňového přiznání se neustále zvětšuje. Nehovořím o morálním problému, který 

nastává v okamžiku, kdy nabyvatel nemovitosti, který vynaložil nemalou částku na úhradu 

kupní ceny je postaven při neuhrazení daňové povinnosti prodávajícím do pozice daňového 

dlužníka, jenž má povinnost daný nedoplatek uhradit. 

Nabízí se zde jednoduché řešení, které by mělo vliv na zápis vlastnických práv na 

předmětném katastrálním úřadě a to, že k zápisu do katastru nemovitostí by došlo až po 

vyměření a prokazatelném uhrazení daně z převodu nemovitostí, kdy zákon by nesledoval, 

jestli k platbě došlo ze strany prodávajícího či nabyvatele. 
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4.3. ODDĚLENÍ KONTROLNÍ 

 

Slabinou tohoto oddělení je nárůst právního pseudovědomí  ze strany podnikatelských 

subjektů. Přestože v § 16 ZSDP je řešena daňová kontrola komplexně, přehledně a 

srozumitelně, je zpochybňována žalobami podnikatelů či jejich právních zástupců, kteří se 

snaží napadat postup správců daně a rozhodnutí vydaná v rámci tohoto oddělení. 

Typickým příkladem je první krok, který podniká oddělení daňové kontroly a tím je vlastní 

zahájení daňové kontroly. Existuje bezpočet žalob na oprávněnost a neodůvodněnost tohoto 

kroku, kdy je následně soudy nižších stupňů a později i odvolacími soudy, případně 

Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem vyložen již zmiňovaný paragraf a správce 

daně, který je vázán rozhodnutím těchto orgánů následně zjišťuje, že daňovou kontrolu 

v případě „nespolupráce“ daňového subjektu vlastně zahájit nemůže neboť: „… v případě 

daňové kontroly nemůže být takovým důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru 

daní, který je účelem zákona o správě daní a poplatků, nýbrž musí zde existovat konkrétními 

skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní daňový subjekt, u něhož je daňová kontrola 

zahajována zřejmě svou daňovou povinnost nesplnil, nebo splnil, avšak v míře menší než by 

měl“ 3, čímž se již zmiňovaný správce daně vystavuje nebezpečí z nařčení ze svévole. 

 

4.3. ODDĚLENÍ VYMÁHACÍ 

 

S ohledem na skutečnost, že v předchozích kapitolách jsem nacházel pouze negativa 

daňového systému uvedu jedno významné pozitivum v rámci vymáhání daňových nedoplatků 

a tím je mezinárodní pomoc při vymáhání. Agenda mezinárodní spolupráce při vymáhání 

některých finančních pohledávek, prováděná na základě zákona č. 191/2004 Sb., o 

mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, vykazuje relativní 

stabilizaci počtu evidovaných případů. Při zahájení v roce 2005 jsou evidované případy 

v počtu 112 spisů v zásadě srovnatelné jak u žádostí příchozích ze zahraničí, tak i u případů, 

kdy se naše finanční úřady rozhodly využít možnosti požádat o mezinárodní pomoc při 

vymáhání jiné státy Evropské unie. V následujících letech pak dochází k nárůstu těchto 

případů až na čtyřnásobek což svědčí o kroku správným směrem při vymožení daňových 

nedoplatků. Slabinou však zůstává poměrně velká časová náročnost tohoto systému [12] 

 

27                                                 
3 Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1835/07  ze dne 18.11.2008 – právní věty 
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5. ZÁVĚR  

 

Na základě kritických poznatků, které byly uvedeny v předchozí kapitole, by laik mohl 

považovat daňový systém ČR za nedokonalý. Určité slabé stránky má ale každý systém a u 

daňového systému je aspoň patrná snaha o jeho zlepšování a zkvalitňování.  

Vždyť už jenom přístup ministerstva financí, který se snaží pomocí daňového portálu přiblížit 

prostým občanům neboť zde má každý možnost seznámit se s legislativou, jsou zde možné 

diskuse o nejasnostech týkajících se daní a v neposlední řadě bych zmínil možnost 

elektronické komunikace se státní správou v oblasti daní, počínaje aplikací elektronických 

podání (EPO) a konče možností zřízení daňové informační schránky, jejímž prostřednictvím 

poplatník sleduje stav svého osobního daňového účtu, případně korespondenci mezi jeho 

osobou a finančním úřadem.  

Toto jsou fakta, která vyplývají z rozvoje komunikačních technologií a bylo by špatné, kdyby 

reakce za strany ministerstva financí byla jiná, neboť je to krok správným směrem ke 

zjednodušení daňového systému, ve vztahu k jeho subjektům.  

Bohužel každý občan této země by přivítal daňový systém, který by byl přehlednější a 

jednodušší, doplněný o legislativu, která by byla jasná a jednoznačná, neboť jenom na základě 

takového systému je Česká republika schopna být rovnocenným partnerem ostatních 

členských států Evropské unie a rozhodně s větší úspěšností může bojovat s takovými 

negativními stránkami jako jsou daňové úniky potažmo šedá ekonomika.  
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