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Abstrakt 

V této práci bych chtěla přiblížit princip a fungování daňového systému v České republice.  

Hned ze začátku jsem se zaměřila na celkovou historii daní. Provedla jsem rozdělení daní 

na přímé a nepřímé a jednotlivé daně jsem konkrétně popsala. Dále jsem provedla analýzu 

u vybraných zemí, které v rámci Evropské unie již přijaly „Euro“ a jak to vypadá se 

zeměmi, které Euro ještě nepřijaly. V závěru celé této práce jsem zpracovala SWOT 

analýzu problematiky daní a porovnala silné a slabé stránky daňového systému vybraných 

států Evropské unie. 
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Abstract 

In my thesis I would like to outline a procedure and functioning of tax system in the Czech 

Republic. At the beginning I focused on the whole tax history. I divided taxes into direct 

and indirect and described particular taxes in details. Furthermore, I analyzed chosen 

countries in which "Euro" has been accepted in the European Union in contrast to those 

countries in which "Euro" has not been accepted yet. In the conclusion of this thesis I 

elaborated SWOT analysis concerning tax questions and I compared strong and weak 

points of tax system used in particular countries in the European Union. 
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Úvod 

Má bakalářská práce má čtyři kapitoly. V první kapitole se zabývám historií daní, přičemž 

se zaměřím na Athény, novověk a Rusko. Ve druhé kapitole vymezím základní pojmy, 

které jsou důležitou součástí pro pochopení celé této práce. Třetí kapitola je věnována 

daňové soustavě České republiky, včetně jejího rozdělení. A v poslední kapitole, tedy 

čtvrté, jsem vymezila daně vybraných států Evropské unie, popsala Maastrichtská  kritéria, 

která jsou pevně stanovena Evropskou unií a v souvislosti s těmito kritérii jsem zjistila, 

jakých výsledků dosahuje Česká republika v rámci jejich plnění. 

Cílem mé práce je zjednodušeně vysvětlit, jak to s daněmi opravdu je, co se změnilo, jak se 

dělí a fungují. Jak efektivně celý daňový systém České republiky pracuje. Provedla jsem 

také srovnání daňové soustavy České Republiky se zeměmi EU - Slovenskou republikou, 

Polskem a Německem. V závěru celé této práce se pokusím zhodnotit slabé a silné stránky 

fungování daňového systému České republiky, ale také Slovenské republiky, Německa a 

Polska. V neposlední řadě se zaměřím na to, jaké nejdůležitější změny Českou republiku 

čekají, pokud zavede společnou měnu Euro. 

 

 

1 Historie daní 

Daně jsou velmi stará záležitost. Daně platíme všichni, bez výjimky, již odedávna. Jisté je 

to, že daň je nenávratná a hlavně povinná platba. Jak to bylo například v Athénách, 

v novověku nebo Rusku? V Athénách daně vznikly již v VI. století před Kristem a to ve 

formě veřejných dávek zvané Leiturgie, dále cla, veřejné pokuty. Daň se vybírala ve výši 

600 a později na 1300 talentů a byla placena buď v penězích nebo vypravením lodí. Od 

roku 411 před Kristem byly zavedeny místo poplatků dvanáctky. V roce 428 před Kristem 

se zavedly daně přímé ze jmění a to byla daň progresivní. Jaké bylo placení daní? Placení 

daní probíhalo v určitých obdobích a to ve třech: v září, 1. ledna a 1. května. V Římě byli 

řemeslníci od daní osobních osvobozeni, ale na místo toho platili daně živnostenské, které 

byly vyměřené podle předmětů, které vlastnili, například lodě, otroci, koně atd.  
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Daň z příjmů platili peněžníci, která jim byla vyměřena z výše kapitálu. Dále byla vybírána 

daň z hlavy, ale pouze od kolonů, tzn. právní ústav platil za každého kolona osobní daň 

tzv. Daň z hlavy. Koloni byli lidé, kteří vlastnili kus půdy, o kterou se starali a kterou 

dědily děti. Tuto půdu nesměli svému pánovi jakkoli zcizit. Existovaly daně z dědictví, ty 

byly vybírány ve formě dvanáctků a desátků, dále poplatky celní. Berní povinnost se 

vztahovala na celé obyvatelstvo, jediný kdo byl od poplatků osvobozen byly ženy a sirotci, 

nemajetné osoby, které měly menší majetek než 1500 assů. I Kněží poplatky museli platit, 

i když byl pokus, že platit nebudou, ale tohle nemělo nikdy dlouhého trvání. V novověku? 

Již v 16. století se začal vyskytovat už konkrétnější daňový systém. Daně se vybíraly každý 

rok, již od roku 1521 a to zvláště daně vojenské, které byly tak vysoké, že se rovnaly 

měsíčnímu žoldu spousty vojenských mužů. Měsíční žold jezdce byl 12 zlotých a měsíční 

žold pěšího byly 4 zloté. Dále byly v této době vybírány daně pozemkové, které byly 

ukládány hlavně městům, pak je rozvrhovali na obyvatele. Poddaní také platili daně, i když 

měli tu možnost, odvolat se z nespravedlivého uložení na tzv. říšský kamerální úřad, ale 

pouze formálně. V mimořádných případech byly vybírány ještě zvláštní daně, které pak 

byly rozvrženy mezi jednotlivé poplatníky. A jak to bylo v Rusku? V Rusku se platily daně 

veřejné, zejména poplatky a cla. Kromě nich se vybírala daň zvláštní, která měla více 

povahu daně z hlavy, než-li daně pozemkové. Neukládala se totiž na pozemek, ale na 

majitele pozemku, kterému se říkalo obrok a který platil určitou částku, bez toho aniž by 

někdo měřil pozemek či jeho výnosy z něj. Daň byla v každé obci, které se říkalo mir, 

vyměřena tak, že se sečetl počet obroků v obci. Daň mir se pak rozvrhla na jednotlivé 

příslušníky. V roce 1883 byly osvobozeny od daní z hlavy služebnictvo, které bylo dříve 

nevolné a dále lidé bez zaměstnání. Později tuto daň zrušili i pro ostatní obyvatelstvo. A 

v roce 1883 byla tato daň snížena z 60 mill. Rublů na 20 mill. Rublů. Dále pak vznikly 

nové daně jako daň pozemková, daň domovní, daň z výdělku, daň ze skutečného 

provozování živnosti. Od daně patentní byly osvobozeny menší podniky, ale větším 

podnikům bylo přitíženo. Kromě toho se v Rusku ještě platila zvláštní daň úroková.  

Z toho, co jsem již napsala je zřejmé, že názvy i výše daní se u nás změnily. 1 

 

 

                                                 
1  http://www.wikipedia.org/wiki 
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2 Vymezení pojmů 

Než začnu popisovat daňovou soustavu, vymezím základní pojmy, které jsou důležité 

k pochopení této problematiky. 

 

Charakteristika daně 

Na pojem daň lze pohlížet jako na protiklad veřejného vlastnictví, to znamená, že se váže 

k termínu veřejný sektor. Dá se taky říct, že v hospodářství každého státu existuje oblast 

užívaná celou společností, která potřebuje pro její financování ekonomické zdroje – 

veřejné příjmy. 

 

Definice daně 

Daň je zákonem stanovená částka, která plyne do státního rozpočtu. 

Daň je: 

1. povinná, nedobrovolná, vynutitelná 

Placení daní je nařízeno státem, neboli konkrétním zákonem. 

2. neekvivalentní  

Neekvivalentní znamená, že podíl jednotlivce na společných příjmech nemá téměř 

žádný vztah k tomu, v jaké výši bude spotřebovávat veřejně financované statky 

nebo v jaké výši se bude podílet na transferech z veřejného rozpočtu. 

3. neúčelová 

Neúčelová znamená, že nikdo z nás, kteří daň platíme, neví, co bude těmito 

prostředky financováno. 

4. nenávratná 

Nenávratná znamená, že ji nemůžeme požadovat zpět. Také platí, že zaplacením 

daně nevzniká daňovému subjektu žádný nárok. 

 

Funkce daně 

Daň plní určité funkce, které jsou: 

• Fiskální funkce 

• Alokační funkce 

• Redistribuční funkce 

• Stabilizační funkce 
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Fiskální funkcí se rozumí primární funkcí daně. To znamená, že soustava by měla být 

schopna naplnit veřejný rozpočet. Tato fiskální funkce musí být vždy zachována. 

S alokační funkce vyplývá, že na některých specifických trzích selhává efektivnost tržních 

mechanismů. Typickým příkladem můžeme uvést očkování obyvatelstva, kdy se užitek 

jedince násobí s počtem obyvatel, které jsou vůči nemocem imunní. Daně plní alokační 

funkci, stejně jako nepřímé výdaje a to do oblastí či odvětví, ve kterých se zajímáme o 

veřejné investice. V tomto případě je subjektu jedno, zda dostane možnost příspěvku či 

umožnění státu odvést nižší daň. Pokud poskytne stát prostřednictvím daňových úlev, 

potom mluvíme o nepřímém financování a to o daňové podpoře. Jednou z variant jsou 

daňové prázdniny. U tohoto pojmu se jedná o prominutí daní a to konkrétní osobě, ale 

pouze když splní určité podmínky. Někdy se ve stejné souvislosti také setkáme s pojmem 

daňový výdaj. 

Redistribuční funkce vychází z rozdělení důchodů na základě tržních mechanismů, to 

nemusí být akceptovatelné. U této funkce jsou daně vhodným nástrojem pro zmírnění 

rozdílů v důchodech a to tím, že ve větším množství vybírají od bohatších což znamená, že 

státu umožňuje prostřednictvím transférů zvyšovat příjmy chudším. 

Stabilizační funkcí rozumíme takovou funkci, ve které daně mohou přispívat ke 

zmírňování výkyvů v ekonomice. Například v období konjunktury důchody i spotřeba 

velmi rychle rostou, tím daně odčerpávají do veřejným rozpočtů vyšší část a tím se 

předchází k přehřátí ekonomiky a vytváří se určitá rezerva na horší časy. A v období 

stagnace se soustřeďuje menší číst do veřejných rozpočtů a tím pomáhají ekonomiku 

nastartovat.  

S těmito funkcemi souvisí státní rozpočet, který může být: 

• Vyrovnaný (výdaje se rovnají příjmům)  

• Přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje)  

• Schodkový též deficitní (výdaje jsou vyšší než příjmy)  

 

Nejhorším druhem rozpočtu je bezpochyby schodkový neboli deficitní rozpočet, který je 

bohužel již delší dobu u nás v České republice. Důsledek je zvýšená inflace, nahrazování 

kapitálu veřejným dluhem, ztráta efektivnosti ze zdanění a také deformace v důsledku 

zahraniční zadluženosti. Řešením je například zvýšení daní, krácení veřejných výdajů, 

dluhovým financováním (prodáváme vládní obligace jak doma, tak i v zahraničí atd.) 

Česká republika se zadlužuje každou vteřinu o 6342 Kč každou vteřinu. Toto samo hovoří 

o našem státním rozpočtu. 
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Vývoj bilance státního rozpočtu od roku 1990 – 2008 je znázorněno v příloze č.1  

 

Klasifikace daně 

Daň klasifikujeme podle různých hledisek: 

1) Podle dopadu daně na: 

a) daně přímé 

Daně přímé platí sám poplatník a jsou nepřenosné na jiný subjekt. 

b) daně nepřímé 

Daně nepřímé nerespektují poměry poplatníka a jsou odváděny plátce. Jsou 

vybírány v cenách (nákup či spotřeba), kdy dochází k daňovému přenosu. 

2) Podle způsobů placení daně na daně vybírané 

a) na základě daňového přiznání 

Daňové přiznání provádí sám poplatník nebo daňový poradce a sám je odvádí. 

b) srážkou u zdroje příjmů 

Tento výpočet daně provádí plátce, který daň srazí poplatníkovi a také ji za něj 

odvede. 

3) Podle okruhu platnosti 

a) ústřední daně 

Ústřední daně jsou totožné na celém území státu. 

b) místní daně 

Místní daně jsou stanoveny nižšími stupni samosprávy a mohou být proto 

rozdílné. 

4) Podle předmětu zdanění na: 

a) daně důchodové 

Při těchto daních dochází ke zdanění různých druhů příjmů např.:hrubá mzda, 

hospodářský výsledek. 

b) ze spotřeby 

Typickým příkladem daně ze spotřeby je daň z přidané hodnoty, popřípadě cla. 

c) majetkové daně 

Při těchto daních je zdaňován movitý a nemovitý majetek poplatníka. 

d) daně z hlavy 

Předmětem daně z hlavy je sám subjekt. Tuto daň platí každý poplatník bez 

ohledu na jeho příjmy. 
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5) Podle charakteru veličiny, za kterou se daň odvádí na: 

a) běžné 

Základem je toková veličina, která se za zdaňovací období načítá. Příkladem je 

daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty. 

b) kapitálové 

Základem je stavová veličina, kterou tvoří zpravidla určitá složka majetku. 

6) Podle použité jednotky, kterou se měří základ daně na: 

a) podle vztahu k velikosti základu daně 

Příkladem je daň z hlavy. 

b) daně specifické 

Příkladem je spotřební daň, základ daně je vyjádřen ve fyzikálních jednotkách. 

c) hodnotové neboli ad valorem  

Příkladem je důchodová daň, základ daně je vyjádřen v peněžních jednotkách. 

7) Podle vztahu ke zdaňovacímu období a jeho kvalitě na: 

a) bez zdaňovacího období 

Příkladem je dědická daň; vybírají se v okamžiku, kdy nastane určitá událost. 

b) s pravidelnou periodicitou výběru 

Nejčastěji za zdaňovací období. [6] 
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3 Daňová soustava České republiky 

Daňová soustava je platná od 1. ledna 1993.  Daňová soustava je soustavou daní určitého 

státu, v našem případě  České republiky. Hlavním úkolem celé této soustavy je zajistit 

dostatek finančních prostředků.  

Struktura celkových příjmů, celkových výdajů za 1. čtvrtletí 2009 a podíl jednotlivých 

sociálních dávek na celkových sociálních dávkách se nachází v příloze č. 2. 

 

1. Daně přímé 

Nejdůležitější nepřímou daní  je daň z příjmů neboli důchodová daň, ty totiž tvoří 

hlavní část rozpočtových příjmů ve většině zemí. 

• Daň z příjmů 

� Daň z příjmů fyzických osob 

� Daň z příjmů právnických osob 

• Daně z nemovitostí  

� Daně ze staveb 

� Daně z pozemků 

• Daně převodové 

� Daň dědická 

� Daň darovací 

� Daň z převodu nemovitostí 

• Silniční daň 

• Daň k ochraně životního prostředí [6] 

 

3.1 Daň z příjmů zákona č. 586/92 Sb. 

Základní pojmy: 

Daň je povinná, nenávratná, zákonem stanovená platba do státního rozpočtu, za kterou 

není poskytována žádná ekvivalentní protihodnota. Daň z jedné částky se vybírá u jednoho 

poplatníka pouze jedenkrát. 

Zdaňovací období je zpravidla kalendářní rok. 

Předmět daně jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní 

příjmy. Příjmy mohou mít formu peněžní i nepeněžní. 
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Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního předpisu. Předmětem daně nejsou příjmy 

získané z restituce, dary fyzických osob, provozující školská a zdravotnická zařízení, 

zvířecí útulky a kupónové privatizace. 

Kdo je od daní osvobozen? 

Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl 

prodávající bydliště nejméně 2 roky před prodejem. V ostatních případech je osvobozen 

příjem z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor, přesáhne-li doba 5 let před 

nabytím a prodejem nemovitostí, příjem z lodí a letadel, nepřesahuje-li doba 1 rok před 

nabytím a prodejem, pojištění osob, přijaté náhrady škody, příjem z nemocenského 

pojištění, důchodové pojištění, úroky z vkladů ze stavebního spoření, úroky z hypotečních 

zástavních listů a další příjmy. 

Osvobození daně se netýká příjmů z prodeje bytů a nemovitosti a věcí movitých pokud 

jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné 

samostatně výdělečné činnosti a to do dvou let (byty, domy) nebo do 5 let (samostatné věci 

movité, ostatní nemovitosti) od jejich vyřazení z obchodního majetku.  

Základ daně je částka, ze které se danou sazbou vypočítá daň. 

Daňové subjekty jsou osoby, které daň odvádějí. Dělí se na poplatníky a plátce daně. 

Dílčí základ daně je daňový základ u jednoho druhu příjmů. 

Poplatníkem daně jsou fyzické osoby, které bydlí na území České republiky. Jejich příjmy 

jsou zatíženy daní a daň jejich příjmy snižuje. 

Plátce daně je osoba, která daň vypočítává, vybírá, sráží a odvádí správci daně. [2], [10] 

 

 

3.1.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Předmětem daní z příjmů fyzických osob, které stanoví zákon o dani z příjmů jsou: 

• Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. 

• Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti.. 

• Příjmy z kapitálového majetku. 

• Příjmy z pronájmu. 

• Ostatní příjmy. 
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Příjmy, které nejsou předmětem daně: 

• Úvěry a půjčky 

• Příjmy z rozšíření nebo zúžení společného zdanění manželů 

• Příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného evropským 

soudem pro lidská práva apod. 

 

Příjmy, které jsou od daně osvobozeny: 

• Příjmy z prodeje rodinného domu bytu 

• Příjmy z prodeje nemovitostí 

• Přijatá náhrada škody 

• Příjmy z provozu malých elektráren (vodní, větrné) 

• Stipendia 

• Úroky z vkladů stavebního spoření 

• Dotace ze státního rozpočtu 

• Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocenského a důchodového pojištění 

• Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem. 

 

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů fyzických osob jsou a budou mzdy v podobě příjmů. 

Hlavně z praktických důvodů, aby zaměstnanci nebyli zatěžováni daňovou administrativou 

a aby byl zajištěn trvalý přísun daňového výnosu do státního rozpočtu. 

 

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří: 

• Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. aj. 

• Odměny členů statutárních orgánů 

• Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti 

• Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně právního poměru 

 

Příjmy z podnikání jsou: 

• Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. 

• Příjmy ze živnosti dle zákona o živnostenském podnikání. 

• Příjmy z jiného podnikání, například příjmy auditorů, advokátů, daňových 

poradců, lékařů, právníků, notářů. 
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• Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditní společnosti na zisku. 

 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti: 

• Příjmy z užití nebo poskytnutí z průmyslového vlastnictví, autorských práv nebo 

jiného daňového vlastnictví. 

• Příjmy z výkonu nezávislého povolání. 

• Příjmy znalců a tlumočníků. 

 

Sazba daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % se zaokrouhlením na celá sta Kč dolů. Byly 

sníženy základní slevy na dani pro poplatníka, sleva na druhého z manželů, který nemá 

příjmy a daňové zvýhodnění na děti. Důsledkem toho by oproti roku 2008 narůstala 

daňová povinnost a to zejména u osob s nízkými příjmy, proto bylo toto ustanovení zákona 

týkajících se daňové povinnosti platných od roku 2009 a slev na daň a daňová zvýhodnění 

zrušena a zůstala tak zachována pouze sazba daně ve výši 15%, ale i dosavadní slevy a 

daňové zvýhodnění. Tato výše uvedená změna se týká nejen příjmů zdaňovaných 

prostřednictvím daňového přiznání, ale také příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní 

sazbou daně. Díky zavedení rovné daně bylo již zbytečné společné zdanění manželů. 

S tímto vším také souvisí zavedení takzvané superhrubé mzdy, o které se budeme bavit 

v níže uvedené podkapitole. 

Kompenzaci původně snížené sazby daně představuje pro zaměstnance snížení sazby 

sociálního pojištění o 1,5 %. Zaměstnanci nebudou poplatníky pojistného na nemocenské 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a budou jen poplatníky pojistného na 

důchodové pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění tak budou i nadále platit jen 

zaměstnavatelé. I osobám samostatně výdělečně činným se snížilo pojistné a to 

nemocenské pojištění o 1,1 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,4 %.   

Z důvodu toho, že nemocenské pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné 

dobrovolné, tak přichází v úvahu snížení pojistného na nemocenském pojištění jen u těch 

osob, které se přihlásily k nemocenskému pojištění. Naopak snížení příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti se dotkne všech osob samostatně výdělečně činných, které si platí 

sociální pojištění. [6], [1], [7] 

 



 12 

 

Tab. č. 1 – sazby daně z příjmů fyzických osob : 

Ze základu (od-do) Kč Daň Ze základu přesahujícího 

0 109 200 15 %  

109 200 218 400 16 380 +20 % 109 200 

218 400 331 200 38 220 +25 % 218 400 

331 200 a více 66 420 +32 % 331 200 

[6] 

 

Superhrubá mzda 

Reforma z roku 2008 přinesla změny i ve zdanění mezd zaměstnanců. To znamená, že se 

daň počítá ze superhrubé mzdy. V roce 2008 se zavedla rovná daň, která činila 15 %  a v 

roce 2009 došlo ke snížení na 12,5 %. S tím také souvisí rozšíření základu daně fyzických 

osob, které zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zavedení 

superhrubé mzdy. Princip superhrubé mzdy spočívá v tom, že se daň počítá ze součtu 

hrubé mzdy zaměstnance plus pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které hradí za 

zaměstnance zaměstnavatel. Daň se tedy odvádí z hrubé mzdy zvýšené o 35 %. Princip 

hrubé mzdy upravuje zákon o daních z  příjmů.2 

 

Slevy na dani 

I slevy na dani si vyžádaly změny. V daňovém přiznání k dani fyzických osob pro rok 

2009 můžeme uplatnit tyto slevy: 

• Sleva na poplatníka – činí 24 840 Kč/rok, tuto slevu může uplatnit každý i 

důchodce. 

• Sleva na dani či bonus na dítě  - činí 10 680 Kč/rok. 

• Sleva na dani na manžela či manželku – činí 24 840 Kč/rok. 

• Sleva na dani na studenta – činí 4020 Kč/rok. 

• Sleva na dani na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P – částečně invalidní 

důchodce 2520 Kč/rok; plně invalidní důchodce 5040 Kč/rok; držitel průkazu 

16 140 Kč/rok. 

                                                 
2  http://www.wikipedia.org/wiki 
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• Sleva na dani na zaměstnance se zdravotním postižením – se zdravotním 

postižením 18 000 Kč/rok; s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč/rok, tuto 

slevu uplatní pouze zaměstnavatel takto postiženého zaměstnance. 

Slevu na manžela či manželku uplatníme pouze tehdy, zda-li manžel nebo manželka měl/a 

nižší příjem než 68 000 Kč za rok.3 

 

Základ daně 

Schéma základu daně z příjmů fyzických osob je i přes velké zjednodušení poměrně 

složité. Všechny příjmy jsou rozděleny do několika odděleně posuzovaných částí a to do 

pěti dílčích daňových základů. Tyto základní typy příjmů je nutné, aby tvořily dílčí daňový 

základ a to z toho důvodu, že různé druhy příjmů mají odlišnou „využitelnost“. 

Členění příjmů fyzických osob podléhajících dani z příjmů 

Dílčí základ daně: 

1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. 

2. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. 

3. Příjmy z kapitálového majetku. 

4. Příjmy z pronájmu. 

5. Ostatní příjmy. 

 

Srážka daně 

Srážku daně provádí konkrétní subjekt, který příjem vyplácí a ten je plátce daně. 

Samostatný základ daně se nesnižuje o výdaje ani o odpočty. Tímto způsobem se zdaňuje 

každý příjem odděleně a to je přizpůsobeno i zaokrouhlováním. Samostatný základ daně a 

srážková daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

 

Struktura základu daně 

První dva dílčí daňové základy zahrnují příjmy, které plynou zpravidla z 

soustavné činnosti. Pro většinu osob se jedná o nejdůležitější součást celoživotního 

důchodu. Další dva dílčí daňové základy zahrnují příjmy, které plynou z majetku a 

v posledním se musí vejít všechny ostatní druhy příjmů. V níže uvedeném schématu je 

zjednodušeně zachycena tvorba jednotlivých dílčích daňových základů. 

Schéma základu daně z příjmů fyzických osob se nachází v příloze 2. 

                                                 
3 http://www.jakpodnikat.cz 
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Základ daně z příjmů fyzických osob nemůže být nižší než dílčí základ daně ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. [6], [7], [1] 

 

3.1.2 Daň z příjmů právnických osob 

Dani z příjmů právnických osob podléhají všechny právnické osoby. Daň z příjmů 

právnických osob je daň univerzální důchodová. Podíl daně z příjmů právnických osob se 

stále snižuje, ale stále tvoří asi 10 % daňových příjmů.  

 

Poplatníci daně 

Poplatníkem daně z příjmů je osoba, která není fyzickou osobou. Poplatník se sídlem 

svého vedení v České republice má daňovou povinnost, která souvisí jak s příjmy 

plynoucích ze zdroje na uzemí České republiky, tak i s příjmy plynoucích ze zdrojů ze 

zahraničí. 

Poplatníky dělíme podle určitých hledisek.  

Poplatník 

1. sídlo nebo místo vedení 

a) daňový rezident 

b) daňový nerezident 

2. účel založení nebo zřízení 

a) podnikatelský subjekt 

b) nepodnikatelský subjekt 

 

Daňoví rezidenti jsou veškeré právnické osoby, které mají sídlo nebo místo vedení na 

území České republiky. 

Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost, tzn., že dani z příjmů právnických 

osob podléhají příjmy z území České republiky, tak i příjmy ze zahraničí. Daňovým 

rezidentem může být i taková právnická osoba, která má sice sídlo v zahraničí, ale místo 

skutečného vedení je v České republice. 

Daňový nerezident je každá právnická osoba, která má sídlo v zahraničí a má omezenou 

daňovou povinnost. Dani z příjmů právnických osob podléhají pouze příjmy ze zdrojů 

České republiky.  
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Příjmy ze zdrojů na území České republiky jsou příjmy daňového nerezidenta, které jsou 

dosahované prostřednictvím stálé provozovny. Stálá provozovna může být například dílna, 

staveniště a podobně. 

Podnikatelské subjekty jsou subjekty, které byly založeny za účelem podnikání. Jsou to 

osoby, které podléhají dani z příjmů právnických osob veškerými příjmy z činnosti a 

z nakládání s majetkem. 

Nepodnikatelské subjekty jsou subjekty, které byly založeny nebo zřízeny za účelem 

dosažení zisku. Jsou to osoby, které podléhají dani z příjmů právnických osob, ale jen 

v omezeném rozsahu.  

 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím může být: kalendářní rok, hospodářský rok, období od rozhodného 

dne fúze nebo převodu jmění společností, účetní období, pokud je toto účetní období delší 

než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. 

 

Základ daně 

Základ daně se určuje za zdaňovací období, které je uvedeno výše.  

 

Obecné schéma 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

- příjmy vyňaté z předmětu daně 

- osvobozené příjmy 

- příjmy nezahrnované do základu daně (včetně samostatných základů daně) 

- rozpuštění rezerv nebo opravných položek, jejichž tvorba nebyla daňově 

uznatelným nákladem 

+    částky zkracující příjmy (nepeněžní i mimoúčetní příjmy) 

+    účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady 

+    částky pojistného sociálního pojištění sražené zaměstnancům a neodvedené ve 

      lhůtě 

- mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely 

+ - korekce základu daně předešlých zdaňovacích období 

=    ZÁKLAD DANĚ            

Z tohoto schématu lze vyčíst, že základ daně odvodíme od hospodářského výsledku před 

zdaněním, který se upravuje o další položky. 
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Příjmy vyňaté z předmětu daně – příjmy z nabytí majetku dědictvím nebo darováním. 

 

Sazba daně 

Sazba daně ze základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů činí 20 %. Výjimku 

tvoří investiční fondy, podílové fondy, penzijní fondy nebo instituce penzijního pojištění a 

to ve výši 5 %. 

Velmi důležitou částí daně z příjmů právnických osob je hmotný a nehmotný majetek. 

Tento majetek si v podkapitole rozdělíme na základní části. S majetkem také souvisí 

odpisy, které máme dvojího druhu a to daňové a účetní. A také si vyčleníme odpisové 

metody. [2], [6], [7] 

 

Hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý majetek 

1. hmotný dlouhodobý majetek 

Do dlouhodobého hmotného majetku zařazujeme samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, budovy, stavby, byty, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou 

použitelnosti delší než 3roky, stáda a dospělá zvířata a jiný dlouhodobý majetek, do 

kterého patří např. umělecká díla nebo technické zhodnocení. Dlouhodobý hmotný 

majetek musí mít dobu použitelnosti delší než 1rok a s cenou pořízení nad  

40 000Kč. 

a) hmotný majetek 

b) další hmotný dlouhodobý majetek 

2. nehmotný dlouhodobý majetek 

Do dlouhodobého majetku zařazujeme zřizovací výdaje, goodwill, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva. Dlouhodobý nehmotný majetek musí 

mít dobu použitelnosti delší než 1rok a s cenou pořízení nad 60 000Kč. 

a) nehmotný majetek 

b) další nehmotný dlouhodobý majetek 

3. drobný majetek 

• hmotný 

Příkladem drobného hmotného majetku je nářadí, ochranné pomůcky, 

drobný inventář a další. Vstupní cena takového majetku je menší než 

40 000 Kč nebo životnost tohoto majetku je kratší než 1rok. 
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• nehmotný 

Příkladem drobného nehmotného majetku je software, ale do  

60 000 Kč, tudíž vstupní cena tohoto majetku je menší jak 60 000 Kč a 

životnost majetku je kratší než 1rok. 

 

S dlouhodobým majetkem velmi souvisí pojem technické zhodnocení. Technické 

zhodnocení se rozumí veškeré výdaje na nástavby, přístavby, výdaje na rekonstrukce a 

modernizace. Podmínkou technického zhodnocení je výše částky, která musí překročit více 

jak 40 000 Kč. Technické zhodnocení zvyšuje jeho vstupní cenu. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se ve výrobním procesu opotřebovává a ztrácí na 

své funkční užitné vlastnosti. Hodnota majetku postupně přechází do ceny výrobku a 

služeb, které jsou pomocí něho vyráběny. 

 

Základní dělení odpisů 

1) Daňové odpisy 

Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů. 

a) rovnoměrný – vstupní cena * sazba/100 

b) zrychlený – vstupní cena/koeficient 

2) Účetní odpisy 

 Účetní odpisy si účetní jednotka stanovuje sama ve svém účetním plánu, neboli 

směrnici. 

a) lineární – vstupní cena/životnost 

b) progresivní – počet let od začátku odpisování * vstupní 

cena/kumulativní doba odpisování 

c) degresivní – počet let od konce odpisování/ kumulativní doba 

odpisování 

Odpisové skupiny, odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování a odpisové sazby pro 

zrychlené odepisování se nachází v příloze č. 4. 

Odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu souvisí s technickým zhodnocením. Pokud 

bude provedeno u majetku technické zhodnocení, použijeme sloupec se sazbami pro 

zvýšenou vstupní cenu. [7] 
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Nyní se budeme bavit o majetkových daních, do kterých patří daně z nemovitostí, daň 

silniční a daně převodové. 

 
 
3.2 Daně z nemovitostí 

Daně z nemovitostí se člení na dvě základní části. 

 

1) Daň z pozemků 

Předmět daně 

Předmětem daně jsou všechny existující pozemky na území České republiky zapsané 

v katastru nemovitostí. Existují ale výjimky, které netvoří předmět daně a jsou to 

pozemky ochranných lesů, vodní plochy, zastavěné plochy a pozemky pro obranu 

státu. 

 

Poplatník daně 

Poplatník daně je každý vlastník pozemku. A pokud pozemek vlastní Česká republika, 

poplatníkem je tedy: 

- organizační složka státu  

- právnická osoba 

U pronajatých pozemků je poplatníkem nájemce, pokud není v zákoně stanoveno jinak. 

 

Základ daně 

Základ daně z pozemků je hodnotový nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2), 

ale záleží na typu pozemku. 

Hodnotové vyjádření základu daně se používá u zemědělské půdy, a to diferencovaně: 

• u chmelnic, vinic, zahrad, orné půdy, ovocných sadů a pastvin je základ 

daně hodnota neboli ceny půdy, kterou vypočteme tak, že vynásobíme 

skutečný výměr pozemku v m2 s průměrnou cenou půdy za 1m2. 

• U pozemků hospodářských rybníků a lesů chovem ryb je základ daně 

vynásobení výměrů pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. 
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Sazba daně 

Sazba daně je podle základu daně relativní nebo pevná. U orné půdy, vinic, zahrad, 

chmelnic a ovocných sadů je sazba daně 0,75 %. U pastvin, luk, hospodářských lesů a 

rybníků s chovem ryb se uplatňuje třetinová daňová sazba oproti orné půdy a to 0,25 

%. Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý m2 – u zastavěných ploch a nádvoří 

0,10 Kč, u stavebních pozemků 1,00 Kč a u ostatních ploch, pokud jsou předmětem 

daně 0,10 Kč. 

 

Základní korekční koeficienty 

Tyto koeficienty se řídí velikostí obce a to podle počtu obyvatel. Počet obyvatel je 

rozhodný podle posledního sčítání lidu. To znamená, že násobíme koeficientem: 

- 1,0 v obcích do 1000 obyvatel 

- 1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 

- 1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel 

- 2,0 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel 

- 2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel 

- 3,5 v obcích nad 50000 obyvatel, ve Františkových lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

- 4,5 v Praze 

 

2) Daň ze staveb 

Předmět daně 

Předmětem daně jsou na území České republiky stavby, na které byl vydán kolaudační 

souhlas nebo před vydáním kolaudačního souhlasu; stavby, které jsou způsobilé 

k užívání na základě stavebního úřadu; stavby, na které bylo vydáno kolaudační 

rozhodnutí; byty, které jsou evidovány v katastru nemovitostí; nebytové prostory, které 

jsou evidovány v katastru nemovitostí. 

 

Poplatník daně 

Poplatníkem daně je vždy vlastník stavby, bytu či samostatného nebytového prostoru. 

Pokud je stavba, byt či nebytový prostor ve vlastnictví státu, pak je poplatníkem: 

- organizační složka státu 

- právnická osoba 
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Pokud je stavba, byt či samostatný nebytový prostor pronajat, poplatníkem daně je 

nájemce. Pokud je stavba, byt či samostatná nebytový prostor spravován Pozemkovým 

fondem České republiky nebo správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto 

subjekty. A pokud mají ke stavbě, bytu či samostatnému nebytovému prostoru 

vlastnické právo více subjektů, právo nájmu nebo právo trvalého užívání, jsou tyto 

subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. 

 

Základ daně 

Základem daně ze stavby je zjištěná výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2. 

Půdorysem u stavby se rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby, která se 

dotýká povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. 

U bytů a samostatných nebytových prostorů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí 

je základem daně takzvaná upravená podlahová plocha v m2, vynásobená koeficientem 

1,2. 

U ostatních staveb tvořících příslušenství obytných domů, se do základu daně zahrnuje 

pouze výměra zastavěné plochy přesahující 16m2. Příslušenství tvoří například 

prádelna, skleník, bazén, dílna atd. Naopak za příslušenství nelze považovat například 

garáž, stavby využívané pro podnikání. 

 

Sazba daně 

Základní sazby daně činí: 

• u obytných domů 1 Kč za m2 zastavěné plochy, u staveb tvořících příslušenství 

k obytným domům 1 Kč za m2 zastavěné plochy, 

• u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaná pro individuální 

rekreaci 3 Kč za m2 zastavěné plochy a stavby, které plní doplňkovou funkci 

k těmto stavbám 1 Kč za m2 zastavěné plochy, 

• u garáží, které jsou vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných 

nebytových prostorů užívaných jako garáže 4 Kč za m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy, 

• u staveb, které jsou využívány pro podnikatelskou činnost a u samostatných  

nebytových prostorů, které jsou taktéž využívány pro podnikatelskou činnost: 

� zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za m2 

zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 
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� průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 5 

Kč za m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 

� ostatní podnikatelská činnost 10 Kč za m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové ploch, 

• u ostatních staveb 3 Kč za m2 zastavěné plochy, 

• u bytů a ostatních nebytových prostorů 1 Kč za m2 upravené podlahové plochy. 

 

Základní korekční koeficienty 

Základní korekční koeficienty jsou totožné s koeficienty daní z pozemků. 

- 1,0 v obcích do 1000 obyvatel 

- 1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 

- 1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel 

- 2,0 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel 

- 2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel 

- 3,5 v obcích nad 50000 obyvatel, ve Františkových lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

- 4,5 v Praze 

 

3.3 Daně převodové 

Do daní převodových patří: 

1) Daň dědická 

Dani dědické podléhá bezplatné nabytí majetku na základě dědictví ze závěti nebo 

dědictví ze zákona nebo také z obou těchto důvodů. 

 

Předmět daně 

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro daně dědické jsou: 

• Věci nemovité, byty a nebytové prostory. 

• Věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky i v české i v cizí měně, 

pohledávky, majetková práva, jiné majetkové hodnoty. 

Nemovitosti, které se nacházejí v České republice bez ohledu na to, jaké má zůstavitel 

státní občanství nebo kde bydlí, se daň vybírá.  

 

 



 22 

Pokud byl zůstavitel v době své smrti občanem České republiky s trvalým pobytem 

v tuzemsku se daň vybírá z celého movitého majetku bez ohledu na to, zda-li se 

majetek nachází v tuzemsku či zahraničí. Pokud byl zůstavitel občanem České 

republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybere se daň z jeho majetku, který se 

nachází v tuzemsku. Nebo pokud zůstavitel nebyl občanem České republiky, pak se 

daň vybírá z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku. 

 

Základ daně 

Základem daně dědické je hodnota majetku nabytého jednotlivým dědicem, která je 

snížená o jednotlivé položky: 

• Prokázané dluhy zůstavitele. 

• Hodnota majetku osvobozeného od daně dědické. 

• Náklady spojené s pohřbem zůstavitele. 

• Odměny a hotové výdaje notáře prověřený soudem k úkonům v řízení o 

dědictví. 

• Dědickou dávku, která je prokazatelně zaplacená jinému státu z nabytí majetku 

děděním v cizině. 

 

Poplatník daně 

Poplatníkem daně dědické je každý jednotlivý dědic, který nabyl majetek na základě 

příslušného orgánu v řízení o dědictví. Poplatníci daně dědické jsou rozděleni do tří skupin 

a to podle úrovně příbuzenského vztahu  mezi dědicem a zůstavitelem. 

3 skupiny: 

1. příbuzenská skupina  

- manželé 

- příbuzní v řadě přímé: děti, rodiče, vnoučata, prarodiče 

2. příbuzenská skupina 

- příbuzní v řadě pobočné: sourozenci, tety, strýcové, neteře, 

synovci 

- manželé dětí nebo rodičů 

- osoby žijící déle než 1rok ve společné domácnosti 
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3. skupina 

- fyzické osoby bez příbuzenského vztahu 

- právnické osoby 

 

Den, kdy nabudeme majetek  se považuje den úmrtí zůstavitele.  

 

Tab. č.2  - mezní sazby daně dědické: 

přes Kč do Kč 2.skupina 3.skupina 

0 1 000 000 3,0 % 7,0 % 

1 000 000 2 000 000 3,5 % 9,0 % 

2 000 000 5 000 000 4,0 % 12,0 % 

5 000 000 7 000 000 5,0 % 15,0 % 

7 000 000 10 000 000 6,0 % 18,0 % 

10 000 000 20 000 000 7,0 % 21,0 % 

20 000 000 30 000 000 8,0 % 25,0 % 

30 000 000 40 000 000 9,0 % 30,0 % 

40 000 000 50 000 000 10,5 % 35,0 % 

50 000 000 a více 12,0 % 40 % 

 

Při výpočtu daně dědické se výsledná částka vynásobí koeficientem 0,5. U této daně je 

osvobozeno nabytí veškerého majetku mezi osobami 1.skupiny. 

 

2) Daň darovací 

Dani darovací podléhá darování majetku, kterým se rozumí bezplatný převod 

vlastnictví majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. 

Poplatník daně 

Poplatník daně darovací je ten, kdo majetek bezplatně získal, to je nabyvatel. Není-li 

dárce poplatníkem, je ručitelem. 

Předmět daně 

Předmět daně darovací je bezplatné nabytí majetku a to na základě právního úkonu 

nebo, která souvisí s právním úkonem. 
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Předmětem daně darovací jsou: 

• nemovitosti a movitý majetek, 

• jiný majetkový prospěch. 

 

Pokud bylo současně s bezplatným převodem nemovitosti také bezplatně zřízeno právo 

odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění 

obdobné věcnému břemeni, je takto zřízené právo předmětem daně darovací. 

Pokud byl movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezplatně poskytnut nebo 

bezplatně nabyt v tuzemsku, je předmětem daně darovací veškeré nabytí majetku bez 

ohledu na státní příslušnost, pobyt, sídlo dárce nebo nabyvatele. 

A pokud byl movitý nebo jiný majetkový prospěch bezplatně poskytnut nebo bezplatně 

nabyt mimo tuzemsko, je předmětem daně darovací nabytí tohoto majetku, je-li 

nabyvatelem nebo dárcem fyzická osoba, která je občanem České republiky a má 

trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která má sídlo v tuzemsku. 

 

Základ daně 

Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem daně snížená o: 

• prokázané dluhy a cenu jiných povinností, vážící se k předmětu daně, 

• cena majetku osvobozená podle zákona od daně darovací, 

• clo, daň placená při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo 

dovezené z ciziny. 
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Sazba daně 

Při stejném daňovém základu jsou sazby daně darovací dvojnásobné oproti sazbám 

daně dědické. 

 

Tab. č. 3 - mezní daňové sazby daně darovací: 

přes Kč do Kč 1.skupina 2.skupina 3.skupina 

0 1 000 000 1,0 % 3,0 % 7,0 % 

1 000 000 2 000 000 1,3 % 3,5 % 9,0 % 

2 000 000 5 000 000 1,5 % 4,0 % 12,0 % 

5 000 000 7 000 000 1,7 % 5,0 % 15,0 % 

7 000 000 10 000 000 2,0 % 6,0 % 18,0 % 

10 000 000 20 000 000 2,5 % 7,0 % 21,0 % 

20 000 000 30 000 000 3,0 % 8,0 % 25,0 % 

30 000 000 40 000 000 3,5 % 9,0 % 30,0 % 

40 000 000 50 000 000 4,0 % 10,5 % 35,0 % 

50 000 000 a více 5,0 % 12,0 % 40,0 % 

 

 

3) Daň z převodu nemovitostí 

Všechny tyto daně jsou majetkové a jednorázové. Konstrukční prvky těchto daní se do 

značné míry překrývají. 

 

Poplatník daně 

Poplatníky daně z převodu nemovitostí určujeme podle způsobu provedení převodu 

vlastnictví nemovitosti. 

Poplatníkem může být: 

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

• nabyvatel, pokud jde o nabytí nemovitosti při exekuci, výkonu rozhodnutí dle 

zvláštního předpisu, vyvlastnění, vydržení, dále pak ve veřejné dražbě, nabytí 

nemovitosti na základě smlouvy, v souvislosti s postoupením pohledávky, zrušení 

právnické osoby bez likvidace, zrušení právnické osoby s likvidací, 

• převodce i nabyvatel; v tomto případě jsou převodce i nabyvatel povinni platit daň 

společně a nerozdílně. 
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Předmět daně 

Předmětem daně z převodu nemovitostí se považuje úplatný převod nebo přechod 

vlastnictví k nemovitostem. Předmětem daně z převodu nemovitostí může být také i 

převod, u kterého dojde k odstoupení od smlouvy a jejímu zrušení od samotného 

počátku. Nárok na vrácení daně nevzniká, ale můžeme do dvou let požádat o prominutí 

daně a to ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí. Pokud nabudeme majetek 

darováním, je předmětem daně bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného 

obdobného plnění. 

Zjednodušené schéma: 

Předmět daně z převodu nemovitostí 

� úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti 

- včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví 

� vzájemná výměna nemovitostí 

� bezúplatné zřízení věcného břemene 

 

Základ daně 

Základ daně z převodu nemovitostí tvoří: 

a) cena nemovitosti, která je zjištěná dle zvláštního předpisu; platná v den 

nabytí nemovitosti a to i když je cena nemovitosti nižší nebo vyšší, 

b) cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo obdobného plnění, 

c) cena dle zvláštního předpisu, která je platná v den nabytí nemovitosti na 

základě smlouvy o finančním pronájmu a následnou koupí najaté věci, 

d) cena skutečná nebo u převodu nemovitostí z majetku územní samosprávy, 

dražby nebo exekuce, 

e) hodnota, která je určena soudním znalcem; u vkladu nemovitosti do 

společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. 

 

Sazba daně 

Na rozdíl od daně dědické nebo darovací je sazba daně z převodu nemovitostí u osob 

zařazených do 1. skupiny, 2. skupiny, 3. skupiny, lineární a jednotná, a to ze základu 

daně.  
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3.4 Silniční daň 

Poplatník daně 

Poplatník daně je buď fyzická či právnická osoba, která: 

• je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice a je zapsána 

v technickém průkazu, 

• užívá vozidlo; v technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která 

zemřela, zanikla nebo byla zrušena nebo vozidlo, které bylo odhlášeno z registru 

vozidel, 

• zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního 

automobilu, 

• osoba, která používá vozidlo registrované, které je určené jako mobilizační rezerva 

nebo pohotovostní zásoba 

• stálá provozovna nebo jiná organizační složka; osoby se sídlem nebo pobytem 

v zahraničí. 

Je-li poplatníků více, podílí se na dani společně a nerozdílně. 

 

Předmět daně 

Předmět daně silniční tvoří silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou 

registrovaná v České republice, nebo která jsou používána k podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti a nebo také vozidla, která jsou používána v přímé 

souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání dle zvláštního předpisu. 

Předmětem daně jsou také vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou 

určená výhradně k přepravě nákladů a která jsou registrovaná v České republice a nezáleží 

na tom, zda jsou používaná k podnikání. 

 

Základ daně 

Základ daně se vyjadřuje ve fyzických jednotkách. Základem daně je: 

• zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů, s výjimkou osobních 

automobilů poháněné na elektřinu, 

• největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel, 

• součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u 

návěsů. 
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Sazby daně 

Sazby daně jsou stanoveny v roční výši pro každé jednotlivé vozidlo. Tyto sazby jsou 

pevné a diferencované a jsou dány absolutními částkami a to podle druhu vozidel. 

 

Tab. č. 4 - sazby daně silniční u osobních automobilů: 

Osobní automobily 

objem válců  sazba 

do 800 cm3  1200 Kč 

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč 

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč 

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč 

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč 

nad 3000 cm3  4200 Kč 

 

 

Tab. č. 5 - sazby daně silniční o ostatní vozidel: 

1 náprava Sazba daně 

do 1 tuny 1800 Kč 

nad 1 t do 2 t 2700 Kč 

nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč 

nad 3,5 t do 5 t 5400 Kč 

nad 5 t do 6,5 t 6900 Kč 

nad 6,5 do 8 t 8400 Kč 

nad 8 t 9600 Kč 
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2 nápravy Sazba daně 

do 1 tuny 1800 Kč 

nad 1 t do 2 t 2400 Kč 

nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč 

nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč 

nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč 

nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč 

nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč 

nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč 

nad 11t do 12 t 10800 Kč 

nad 12 t do 13 t 12600 Kč 

nad 13 t do 14 t 14700 Kč 

nad 14 t do 15 t 16500 Kč 

nad 15 t do 18 t 23700 Kč 

nad 18 t do 21 t 29100 Kč 

nad 21 t do 24 t 35100 Kč 

nad 24 t do 27 t 40500 Kč 

nad 27 t 46200 Kč 
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3 nápravy Sazba daně 

do 1 tuny 1800 Kč 

nad 1t do 3,5 t 2400 Kč 

nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč 

nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč 

nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč 

nad 11 t do 13 t 8400 Kč 

nad 13 t do 15 t 10500 Kč 

nad 15 t do 17 t 13200 Kč 

nad 17 t do 19 t 15900 Kč 

nad 19 t do 21 t 17400 Kč 

nad 21 t do 23 t 21300 Kč 

nad 23 t do 26 t 27300 Kč 

nad 26 t do 31 t 36600 Kč 

nad 31 t do 36 t 43500 Kč 

nad 36 t 50400 Kč 

 

4 nápravy a více náprav Sazba daně 

do 18 t 8400 Kč 

nad 18 t do 21 t 10500 Kč 

nad 21 t do 23 t 14100 Kč 

nad 23 t do 25 t 17700 Kč 

nad 25 t do 27 t 22200 Kč 

nad 27 t do 29 t 28200 Kč 

nad 29 t do 32 t 33300 Kč 

nad 32 t do 36 t 39300 Kč 

nad 36t 44100 Kč 
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Slevy na dani 

U vozidel, které se uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období: 

• více než 120 jízd činí sleva 90 % daně, 

• od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % daně, 

• od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % daně, 

• od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % daně. 

Kombinovaná doprava znamená přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo 

v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též 

železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici či vnitrozemské 

vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo 

konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci: 

• mezi místem nakládky a vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou 

k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, 

• mezi místek nakládky a vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, nepřesahuje-li 

vzdálenost 150 km vzdušnou čarou. 

Poplatník daně prokazuje nárok na slevu přepravními doklady údaji, které jsou potvrzené  

překladištěm kombinované dopravy, popřípadě nakládací a vykládací železniční stanice 

vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu. 

Slevu na dani uplatní poplatník na místě příslušného správce daně. [6], [7] 

 

3.5 Daň k ochraně životního prostředí 

Daň k ochraně životního prostředí byla zavedena teprve v roce 2008 a spíše než daň k 

ochraně životního prostředí se používá název daně z energií. 

Patří sem: 

• daň ze zemního plynu 

Předmětem daně ze zemního plynu je plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11; 

2711 21; 2711 29 a 2705. Základ daně je množství plynu v MWh spalného tepla. 

• daň z pevných paliv 

Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Spalné teplo 

v původním vzorku se vyznačuje tím, že se prokazují výsledky měření akreditované 

laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok. 
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Tab. č. 6 - orientační sazby daně k ochraně životního prostředí: 

Palivo Výhřevnost (MJ/kg) Daň 

Hnědé uhlí 16 136 

Černé uhlí 23 196 

Koks 27 230 

Uhelné brikety 23 196 

4 

• daň z elektřiny 

Jak jsem již napsala, tak tato daň je zavedena od roku 2008 a je také rovněž 

spotřební daní. Tato nově zavedená ekologická daň vyplývá z našich požadavků 

vůči Evropské unii. Tuto daň odvádí dodavatel elektřiny hromadně na Celní správu 

za všechny své zákazníky. Dodavatelem energie je skupina ČEZ a sazba daně je 

jednotná pro všechny a činí 28,30 Kč/MWh. 

Těmito daněmi jsou zatěžovány především dodávky energií konečnému spotřebiteli. 5 

 

2. Daně nepřímé 

Tyto daně v zemích Evropské unie jsou nejdále v procesu harmonizace daňových 

systémů. A to z toho důvodu, že se tyto daně stávají součástí ceny zboží a služeb a tím 

jejich výběr úzce souvisí s přechodem zboží přes hranice států. 

 

• Daně univerzální 

� Daň z přidané hodnoty zákona č. 588/92 Sb. 

• Daně selektivní 

� Daně spotřební zákona č. 587/92 Sb. 

� Daně z uhlovodíkových paliv a maziv 

� Daně z lihu a lihovin 

� Daně z piva 

� Daně z vína a meziproduktů 

� Daně z tabákových výrobků 

 

                                                 
4 http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ 
5 http://www.cez.cz/cs/ 
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Součástí schváleného daňového systému je i zákon o správě daní a poplatků (č. 337/92 Sb.) 

a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/92 Sb.).[6] 

 

3.6 Daň z přidané hodnoty 

Tato daň se uplatňuje u zboží, služeb a nemovitosti. 

Předmět daně 

Předmětem daně z přidané hodnoty je: 

• dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti za úplatu 

plátcem daně s plněním v tuzemsku, 

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, 

• pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie osobou povinnou 

k dani. 

 

Základ daně 

Základ daně tvoří cena zdanitelného plnění, která neobsahuje daň. Pokud ale podléhá 

zdanitelné plnění spotřební daní, pak zahrnuje základ i tuto daň. Do základu daně se 

zahrnuje i clo při dovozu zboží. Mohou nastat i případy, kdy základ daně tvoří cena včetně 

daně. Základ daně nám snižuje poskytnutá sleva. 

 

Sazba daně 

Sazba daně z přidané hodnoty provedla od loňského roku 2009 (základní sazba 19 %, 

snížená sazba daně 9 %) změny ve výši sazby v procentech. 

Sazba daně za rok 2010 se dělí na: 

• základní sazba ve výši 20 % 

• snížená sazba ve výši 10 % 

Základní sazba se uplatňuje u zboží, některé výjimky zboží uvedené v příloze 1 (potraviny, 

farmaceutické výrobky) se uplatňuje snížená sazba daně, dále u služeb také s výjimkami 

uvedené v příloze 2 se uplatňuje snížená sazba daně a dále se základní sazba uplatňuje u 

převodu nemovitosti (s výjimkami u bytové výstavby). 
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Výpočet daně 

Výpočet daně uskutečňuje plátce. V případě, že je základem cena, která neobsahuje daň, 

vypočte se daň jako součin základu daně a koeficientu (koeficient = sazba/100). Tuto daň 

můžeme zaokrouhlit na celé koruny. Součtem ceny bez daně a zaokrouhlené daně je pak 

cena včetně daně. Pokud je základem cena včetně daně, pak se daň stanoví jako součin 

ceny a koeficientu (koeficient = sazba/100 + sazba). Tento koeficient se zaokrouhlí na 4 

desetinná místa. Rozdíl mezi cenou včetně daně a vypočtené daně po zaokrouhlení se 

dopočte cena bez daně. 

 

Plátce daně 

Plátci daně jsou veškeré osoby, které jsou zaregistrované u finančního úřadu. Tuto 

povinnost registrace mají ale pouze ty osoby, jejichž obrat za nejbližších po sobě 

následujících 12 měsíců přesáhl 1 000 000 Kč. Pak to mohou být osoby, jejichž 

individuální obrat nepřesahuje stanovenou částku, ale které podnikají na základě smlouvy 

o sdružení, přičemž bylo dosaženo částky za celé sdružení. 

Pokud nedosáhne obratu 1 000 000 Kč, pak se osoba může registrovat dobrovolně.  

 

Zrušit registraci můžeme až po uplynutí jednoho roku od data registrace, pokud obrat 

plátce nepřesáhl 1 000 000 Kč a pokud hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu 

v běžném kalendářním roce nepřekročila částku 326 000Kč. [6], [7] 

 

Být či nebýt plátce daně z přidané hodnoty? 

Pokud jde o otázku být či nebýt plátcem daně z přidané hodnoty? Tuhle otázku si asi klade 

nejeden podnikatel. Dobrovolné plátcovství může být pro některého podnikatele výhodné a 

pro některého zase naopak. Záleží na spoustě faktorů a také záleží na tom, v jaké situaci se 

momentálně podnikatel nachází. Někomu to přinese jen zvýšenou administrativu, snížení 

zisku či zdražení cen a někomu výhodnou pozici. Jisté je ale jedno, pokud přesáhne obrat 

podnikatele 1 000 000 Kč za rok, stává se plátcem DPH.6 

 

                                                 
6 http://www.podnikatel.cz/dane/ 
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3.7 Spotřební daň 

Spotřebními daněmi je zatěžován prodej a spotřeba níže uvedených výrobků, předpokládá 

se u nich rovnoměrný daňový výnos a jejich spotřeba negativně působí na zdraví 

obyvatelstva či životní prostředí. 

 

Předmět daně 

Spotřební daň zpracovává a upravuje: 

• podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a 

tabákových výrobků spotřebními daněmi, 

• způsob značení a prodeje tabákových výrobků a také způsob značení některých 

minerálních olejů. 

Spotřebními daněmi jsou: 

• daň z minerálních olejů, 

• daň z lihu, 

• daň z piva, 

• daň z vína a meziproduktů, 

• daň z tabákových výrobků. 

 

Plátce daně 

Plátci spotřební daně jsou všechny právnické i fyzické osoby, které vybrané výrobky 

vyrábějí v tuzemsku nebo také kterým mají být dovážené a vyvážené výrobky propuštěny. 

 

Předmět daně 

Předmětem spotřební daně se rozumí vyrobené vybrané výrobky na daňovém území 

Evropského společenství nebo vybrané výrobky dovezené na daňové území Evropského 

společenství. 

 

Sazby daně 

Sazby spotřební daně jsou stanoveny jednotně po celé České republice. Sazby spotřební 

daně uvedu u konkrétních jednotlivých spotřebních daní. 
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Výpočet daně 

Spotřební daň vypočteme tak, že vynásobíme základ daně se sazbou daně stanovenou pro 

příslušný vybraný výrobek, pokud to zákon nestanoví jinak. 

 

Základ daně 

Základem spotřební daně se rozumí množství vybraných výrobků, které jsou uvedeny na 

daňovém dokladu vyjádřených v měrných jednotkách (tuny, kusy, litry). 

 

3.7.1 Daň z minerálních olejů 

 

Plátce daně 

Plátci daně z minerálních olejů jsou všechny fyzické u právnické osoby, kterým vznikne 

daň zaplatit: 

• při použití či prodeji minerálních olejů, které nebyly zdaněny nebo u nichž byla 

sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, 

• při použití či prodej směsí minerálních olejů, které jsou určeny pro pohon 

dvoutaktních motorů za účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů, 

• při použití či prodeji minerálních olejů pro pohon motoru nebo pro výrobu tepla 

bez ohledu na způsob spotřeby tepla, 

• při použití či prodeji minerálních olejů pro pohon motorů, 

• při použití či prodeji minerálních olejů pro výrobu tepla, 

• při použití či prodeji přísady nebo plnidla do minerálních olejů, 

• při prodeji či bezplatném předání odpadních olejů, které nebyly zdaněny, ke 

konečné spotřebě pro pohon motorů či pro výrobu tepla, 

• při použití odpadních olejů, které nebyly zdaněny, pro pohon motorů či pro výrobu 

tepla. 

 

Předmět daně 

Předmětem daně z minerálních olejů jsou: 

a) motorové benziny označené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, 

jiné než motorové benziny označené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 

11 90 a letecké pohonné hmoty benzinového typu označené pod kódy 

nomenklatury 2710 11 31 až 2710 11 710, 
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b) střední oleje a těžké plynové oleje označené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 

27 10 19 49, 

c) těžké topné oleje označené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69, 

d) odpadní oleje označené pod kódy 2710 91 až 2710 99, 

e) zkapalněné ropné plyny, které jsou určeny k použití nebo nabízeny k prodeji či 

používány pro pohon motorů nebo pro jiné účely označené pod kódy nomenklatury 

2711 12 11 až 2711 19; výjimku tvoří zkapalněné ropné plyny uvedeny 

v písmenech f) a g), 

f) zkapalněné ropné plyny, které jsou určeny k použití nebo nabízeny k prodeji či 

používány pro výrobu tepla označené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 

19, 

g) zkapalněné ropné plyny, které jsou určeny nebo nabízeny k prodeji nebo 

používány: 

1. pro stacionární motory, 

2. v souvislosti s provozy a stroji, které jsou používány při stavbách, stavebně 

inženýrských pracích a veřejných pracích, 

3. pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty či pro vozidla, která 

jsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích označené pod 

kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19. 

 

 

Základ daně 

Základem daně z minerálních olejů se rozumí množství minerálních olejů vyjádřené v        

1 000 litrech při teplotě 15°C. Výjimku tvoří těžké topné oleje a také zkapalněné ropné 

plyny, u kterých je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. 

 

Výpočet daně 

Pro výpočet daně z minerálních olejů je rozhodující množství minerálních olejů 

v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 
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Tab.č. 7 - sazby daně z minerálních olejů: 

Kód nomenklatury Text Sazba daně 

2710 

motorové benziny, ostatní a 

letecké pohonné hmoty 

benzinového typu s obsahem 

olova do 0,013g/l včetně 

11 840 Kč/1000 l 

 

motorové benziny, ostatní 

benziny a letecké pohonné 

hmoty benzinového typu 

s obsahem olova 0,13g/l 

13 710 Kč/1000 l 

 
střední oleje, těžké plynové 

oleje a těžké topné oleje 
9 950 Kč/1000 l 

 těžké topné oleje 472 Kč/t 

 odpadní oleje 660 Kč/1000 l 

2711 
zkapalněné ropné plyny 

písm. e) 
3 933 Kč/t 

 
zkapalněné ropné plyny 

písm. f) 
0 Kč/t 

 
zkapalněné ropné plyny 

písm. g) 
1 290 Kč/t 

 

Směsi minerálních olejů uvedené pod písmenem c) se zdaňují sazbou 6 866 Kč/1000 l.  

 

3.7.2 Daň z lihu a lihovin 

Plátce daně 

Plátci daně z lihu a lihovin jsou všechny fyzické i právnické osoby, které: 

• nakoupí a dovezou líh a výrobky, které líh obsahují osvobozený od daně, 

• nakoupí nebo dovezou výrobky, které obsahují líh osvobozený od daně, 

• skladují nebo uvádějí líh do volného daňového oběhu, který je předmětem daně; 

výjimku tvoří líh osvobozený od daně, 

• překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu. 

Právnické i fyzické osoby jsou povinny oznámit v každém kalendářním roce první nákup 

nebo dovoz výrobků, které obsahují líh osvobozený od daně, celnímu úřadu. 
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Předmět daně 

Předmětem daně z lihů a lihovin je líh neboli ethanol včetně neodděleného lihu, který 

vznikl kvašením a který je obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud nejde o výrobky 

označené pod kódy nomenklatury 2203, 2204, 2205, 2206 a pokud v těchto výrobcích 

celkových obsah lihu činí více než 1,2% objemových etanolu. 

Dále je předmětem i líh včetně neodděleného lihu, který je obsažený ve výrobcích 

označených pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206 a pokud v těchto výrobcích celkový 

obsah lihu činí více něž 22% objemových etanolu. 

 

Nedenaturovaný líh 

Nedenaturovaný líh je takový líh, s menším množstvím denaturačního prostředku nebo 

použitý pro jiný než stanovený účel. 

Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn a pokud u něj nebylo uplatněno vrácení 

daně. 

 

Základ daně 

Základem daně z lihů a lihovin rozumíme množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu 

při teplotě 20° C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 
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Tab. č. 8. - sazby daně z lihu a lihovin: 

Kód nomenklatury Text Sazba daně 

2207 

Líh obsažený ve výrobcích 

označených pod kódem 

nomenklatury 2207 

26 500 Kč/hl etanolu 

2208 

Líh obsažený ve výrobcích 

označených pod kódy 

nomenklatury 2208, výjimku 

tvoří destiláty z pěstitelského 

pálení 

26 500 Kč/hl etanolu 

 

Líh obsažený v destilátech 

ovocných z pěstitelského 

pálení 

13 300 Kč/hl etanolu 

ostatní 

Líh obsažený ve výrobcích 

označených pod ostatními 

kódy nomenklatury 

26 500 Kč/hl 

 

 

3.7.3 Daň z piva 

Plátce daně 

Mezi plátce daně se nepovažuje fyzická osoba, která vyrobí v zařízení pro domácí výrobu 

piva, pro vlastní spotřebu také pro spotřebu členů její domácnosti, osob jí blízkých či jejích 

hostů, pivo v celkovém množství nepřesahující 200 litrů za kalendářní rok, ale za 

podmínky, že nedojde k jeho prodeji. 

Každá fyzická osoba, která vyrábí pivo, je povinna toto nahlásit příslušnému celnímu 

úřadu a také oznámit datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství 

vyrobeného piva za kalendářní rok. 

Pokud fyzická osoba poruší tyto podmínky, je povinna se zaregistrovat nejpozději do 15 

kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek jako plátce. 
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Předmět daně 

Předmětem daně z piva rozumíme: 

• výrobek označený pod kódem nomenklatury 2203, který obsahuje více než 0,5 % 

objemových alkoholu, 

• směsi výrobku s nealkoholickými nápoji označené pod kódem nomenklatury 2206, 

který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, 

 

Základ daně 

Základem daně z piva rozumíme množství piva vyjádřené v hektolitrech. 

 

Tab. č. 9 – sazby daně z piva: 

Kód 

nomenklatury 
Sazba daně v Kč/hl. za každé celé procento extraktu původní mladiny 

Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary 

Velikostní skupina podle výroby v hl. ročně 

 

Základní 

sazba do 10 000 

včetně 

nad 10 000 

do 50 000 

včetně 

nad 50 000 

do 100 

000 včetně 

nad 100 

000 do 

150 000 

včetně 

nad 150 

000 do 

200 000 

včetně 

2203, 2206 24,00 Kč 12,00 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

 

3.7.4 Daň z vína a meziproduktů 

Plátce daně 

Plátce daně z vína není fyzická osoba, která vyrábí na daňovém území České republiky 

výhradně tiché víno, ale za podmínek, že celkové množství vyrobeného tichého vína 

nepřesáhne 2 000 litrů za kalendářní rok. 

Tiché víno je takové víno, které vyrábí fyzická osoba na daňovém území České republiky, 

ale za podmínky, že víno nemůže být dopravováno do jiného členského státu pro účely 

podnikání. Tiché víno, které je vyrobeno fyzickou osobou na daňovém území České 

republiky, ale za podmínky, že víno nemůže být uvedeno do režimu podmíněného 

osvobození od daně.  
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Stejně jako u daně z piva, pokud fyzická osoba poruší stanovené podmínky, je povinna se 

zaregistrovat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek jako 

plátce. 

 

Předmět daně 

Předmětem daně z vína a meziproduktů rozumíme vína a fermentované nápoje a 

meziprodukty označené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 

1,2 % objemových alkoholu, nejvýše ale 22 % objemových alkoholu.  

Meziprodukty se rozumí všechny výrobky, které jsou označeny pod kódy nomenklatury 

2204, 2205, 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nesmí 

přesahovat 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem nebo nepodléhají 

dani z piva. 

Šumivé víno rozumíme všechny výrobky, které jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou 

pro šumivé víno, která je upevněna zvláštním úchytným zařízením nebo které při 

uzavřeném obsahu při 20° C mají přetlak 3 bary a více a ten lze odvodit z přítomnosti 

rozpuštěného oxidu uhličitého.  

 

Základ daně 

Základem daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené 

v hektolitrech. 

 

Tab. č. 10 - sazby daně z vína a meziproduktů: 

Text Sazba daně 

Šumivá vína 2 340 Kč/hl 

Tichá vína 0 Kč/ hl 

Meziprodukty 2 340 Kč/hl 
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3.7.5 Daň z tabákových výrobků 

Plátce daně 

Plátce daně z tabákových výrobků jsou také fyzické nebo právnické osoby, které poruší 

zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného 

spotřebitele uvedená na tabákové nálepce. 

 

Předmět daně 

Předmětem daně z tabákových výrobků jsou veškeré tabákové výrobky. Tabákovými 

výrobky rozumíme cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. 

Nyní si v rámci předmětu daně jednotlivé tabákové výrobky rozepíšeme. 

Cigarety jsou: 

• tabákové provazce, které se kouří a nejsou doutníky ani cigarillos, 

• tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do 

dutinek z cigaretového papíru, 

• tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do 

cigaretového papíru. 

 Doutníky a cigarillos tabákové smotky: 

• obsahují výlučně přírodní tabák, 

• mají krycí list z přírodního tabáku, 

• obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý 

výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývají náustek v případě náustkových 

doutníků a vázací list, 

• obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý 

výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových 

doutníků. 

Tabákem ke kouření: 

• tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek a 

způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování, 

• tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který je možné 

kouřit, 

• tabák ke kouření obsahující více než 25% hmotnosti tabákových částic užších 

než 1mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret. 
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Ostatní tabákové výrobky jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu, než je 

ke kouření; výjimku tvoří šňupavé a žvýkací tabáky. 

 

Základ daně 

Základem daně rozumíme, pro procentní část daně u cigaret, cena pro konečného 

spotřebitele. Dále základem daně rozumíme, pro pevnou část daně u cigaret, množství 

vyjádřené v kusech. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech 

a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech. [6], [7], [9] 

 

Tab. č. 11 – sazby daně z tabákových výrobků: 

Sazba daně 
Text 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 28 % 1,03 Kč/kus 
celkem nejméně však 

1,92 Kč/kus 

doutníky, cigarillos  1,15 Kč/kus  

tabák ke kouření  1 280,00 Kč/kg  

ostatní tabák  1 280,00 Kč/kg  

[7] 

 

3.7.6 Zákon o správě daní poplatků 

Správa daně 

Správou daní rozumíme právo správce daně činit opatření potřebná ke správnému a 

úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména se jedná o právo 

vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat či kontrolovat.  

 

Místní příslušnost 

Správce daně se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v České republice, u fyzické 

osoby jejím trvalým bydlištěm, jinak se řídí místem, kde se převážně zdržuje. 

 

3.7.7 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

Zákon o rezervách upravuje způsob tvorby, výši rezerv a opravných položek, které jsou 

výdajem nebo nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků 

daní z příjmů. 
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Rezerva 

Rezerva je bankovní rezerva, rezerva na pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného 

majetku, rezerva na pěstební činnost a další rezervy uvedené v zákoně o rezervách. 

Rezervy se nesmí vytvářet na výdaje nebo náklady na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku. 

 

Opravné položky 

Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek nebo slouží ke krytí rozdílu 

mezi účetní hodnotou pohledávky a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. 

Opravné položky se ruší obdobným způsobem jako rezervy. 

 

Výše rezervy 

Výše rezervy je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu let, které uplynou od 

zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Do počtu let se 

zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy a nezahrnuje rok zahájení opravy. [6] 

 

4 Daňový systém a Evropská unie 

Hned v úvodu je třeba zdůraznit, které země jsou součástí Evropské unie. Jsou to: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 

Velká Británie a Severní Irsko.  

Státy, které kandidují do Evropské unie: Chorvatsko, Makedonie a Turecko. 

Potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo a 

Srbsko. 

Euro má v současnosti 16 členů eurozóny a to Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Řecko, 

Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, 

Španělsko, Itálie a Slovenská republika. Postupně by měly Euro přijmout všechny státy 

Evropské unie. 

Euro se také používá, ale se souhlasem Evropského společenstva v Monaku, San Marině a 

ve Vatikánu. Euro je jako jediná platná měna v Andoře, Černé Hoře a v Kosovu.[4] 
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Zda země Evropské unie přijmou Euro, závisí na dvou skutečnostech. Za prvé daná země 

musí mít zájem na přijetí Eura a za druhé musí rovněž splňovat dané požadavky, kterým se 

říká Maastrichtská kritéria, přičemž první předpoklad je zde zásadní.  

Maastrichtská kritéria jsou uvedena v podkapitole Slovenská republika. 

 

4.1 Česká republika 

Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. V České republice zákonodárnou 

moc představuje dvoukomorový parlament, který se skládá z poslanecké sněmovny (200 

poslanců) a Senátu (81 senátorů). Výkonnou moc představuje vláda. Prezidentem České 

republiky je od roku 2003 Václav Klaus. Počet obyvatel v ČR je asi 10,2 miliónů, rozloha 

78,8 tisíc km2, hlavní město Praha a měnou je v České republice Koruna česká. [4] 

Česká republika by chtěla přijmout Euro v roce 2014, ale podle nových zpráv tyto 

podmínky do roku 2014 zřejmě nesplní. Zatím nejsme schopni snížit v roce 2011 a 2012 

výdaje o 1 % z letošních 5,3 % nebo 5,4 % tak, jak to vyžaduje Evropská unie. Ministři 

financí Evropské unie se rozhodli, že Česká republika musí do roku 2013 snížit schodek 

rozpočtu pod 3 % HDP. Pokud by toho Česká republika chtěla dosáhnout, musela by od 

roku 2010 až do roku 2013 snížit deficit nejméně o 1 %  HDP za rok. Pokud se do roku 

2013 schodek nesníží pod 3 % HDP, pak se v České republice ve střednědobém horizontu 

Euro „nepřijme“. 

Ze statistik ministerstva financí vyplývá, že výběr daní roste již několik let. Zatímco rok 

2004 stát vybral na daních přes 551 miliard korun, v roce 2008 to už bylo více než 737 

miliard korun. Nejvíce stát vydělává na daních z přidané hodnoty, na spotřebních daních a 

daních z příjmů právnických osob. Na DPH stát v roce 2004 vybral více než 184 miliard 

korun, v roce 2008 to bylo přes 255 miliard korun, takže o 71 miliard korun více. Na 

spotřební dani stát v roce 2004 vybral přes 95 miliard korun a v roce 2008 to již bylo 130,5 

miliard korun. A u daně z příjmů právnických osob stát v roce 2004 vybral 106,5 miliard 

korun a v roce 2008 to bylo 173,5 miliard korun. 7 

Z toho vyplývá, že výběr daní neustále roste a finanční úřady hrozí, že ještě přitvrdí. 

Finanční úřady se nejvíce zaměřují na DPH, fiktivní faktury v oblasti marketingu, reklamy 

a poradenství, dále na dovozy ze zahraničí a také na hloubkovou kontrolu v případě 

neobvyklých událostí. 8 

 

                                                 
7 http://www.mfcr.cz/cps 
8 http://www.novinky.cz/finance/ 
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SWOT analýza daňového systému ČR 

 

Silné stránky    Slabé stránky 

+  nezávislá měnová politika  - příliš složitá daňová soustava oproti zemím s Eurem 

     - špatný výběr daní 

     - špatná správa daní 

     - snižování přímých daní na úkor nepřímých daní 

- tendence slaďovat daň z příjmů PO a FO 

             

4.2 Polsko 

Polsko vstoupilo do Evropské unie v roce 2004. Polsko je republikou s prezidentem a 

dvoukomorovým systémem. V Polsku žije asi 38,6 miliónů obyvatel, rozloha 312,7 tisíc 

km2 a hlavním městem je Warszawa. Polsko je jednou ze zemí, která ještě nepřijala Euro a 

jejich měnou je Zlotý. 

Polský daňový systém je založen na přímých daních, sociálním pojištění, nepřímých 

daních a majetkových daních. [4] 

 

Přímé daně důchodové 

1. Daň ze zisků korporací 

Dani ze zisku korporací podléhají akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, státní podniky a družstva a od 1.1.2005 i evropská společnost a evropská 

družstevní společnost. Od daně jsou osvobozeny investiční a penzijní fondy. Sazba 

daně ze zisku korporací je jednotná ve výši 19 % a srážková daň (např. z dividend) má 

hodnotu také 19 %. Zdanitelné období je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

výjimka by byla, pokud by se poplatník daně se správcem dohodl jinak. Daňové 

přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího roku. 

 

2. Osobní důchodová daň 

Osobní důchodovou daň zjistíme ze souhrnu daňových základů ze všech kategorií 

majetku po odečtení uznatelných výdajů. Určité příjmy se zdaňují jednotnou sazby. 
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Zdanitelné příjmy jsou: 

• Příjem ze závislých povolání, 

• Příjem z nezávislých povolání, 

• Příjem z podnikání, 

• Příjem ve vybraných zemědělských sektorech, 

• Příjem z nemovitého majetku, 

• Příjem investic, 

• Příjem z prodeje nemovitého majetku a nemovitého majetku, 

• Ostatní příjem. 

 

Poplatníci si mohou od daňového základu odečíst úroky z hypotečního úvěru v určité výši, 

ale pouze za podmínky, že bude stavba dokončena během 3 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém bylo obdrženo stavební povolení. Slevy na dani nesmí přesáhnou 1%. Na 

kapitálový příjem z prodeje akcií a jiných cenných papírů se uplatní jednotná sazba daně 

ve výši 19%. Srážková daň je také ve výši 19%. Daňové přiznání musí být podáno do 30. 

dubna následujícího zdaňovacího období. 

 

3. Sociálních pojištění 

Maximální vyměřovací základ je roční ekvivalent 30 průměrných měsíčních mezd 

v kalendářním roce.  

Zaměstnanci musí platit příspěvky a to v následující výši. 

 

Tab. č. 12 – příspěvky na sociální pojištění: 

Příspěvek Sazba (%) 

Starobní důchod 9,76 

Pojištění pro případ invalidity 6,50 

Zdravotní a mateřské pojištění 2,45 
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Přímé daně majetkové 

1. Daň z nemovitostí 

Základní sazba daně pro půdu používanou k podnikatelským účelů, 0,66 PLN/m2, 

respektive 17,98 PLN/m2 budovy používané v podnikání. 

 

2. Daň dědická a daň darovací 

Poplatníci těchto daní jsou rozděleni do 3 skupin podle příbuzenského poměru mezi 

zůstavitelem a dědicem. V první skupině je manžel, manželka, děti (také adoptované i 

nevlastní), zeť, snacha, rodiče, bratři a sestry. Druhou skupinu tvoří neteře, synovci, 

švagrové a švagři. A do třetí kategorie zařadíme ostatní osoby.  

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

skupinu, 7 276 PLN pro druhou skupinu a pro třetí skupinu ve výši 4 902 PLN. 

 

Tab. č. 13 – sazby daně 1. skupiny: 

Částka přesahující osvobozenou částku 

(PLN) 
Daň (% PLN) 

Do 10 278 3 % 

10 278 – 20 556 308,3 +5 % z částky přesahující 10278 

Nad 20 556 822,2 + 7% z částky přesahující 20556 

     

Tab. č. 14 -  sazby daně 2. skupiny: 

Částka přesahující osvobozenou částku 

(PLN) 
Daň (% PLN) 

Do 10 278 7 % 

10 278 – 20 556 719,5 + 9 % z částky přesahující 10278 

Nad 20 556 1644,5 + 12 % z částky přesahující 20556 
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Tab. č. 15 -   sazby daně 3. skupiny: 

Částka přesahující osvobozenou částku 

(PLN) 
Daň (% PLN) 

Do 10 278 12 % 

10 278 – 20 556 1233,4 + 16 % z částky přesahující 10278 

Nad 20 556 2877,9 + 20 % z částky přesahující 20556 

 

Nepřímé daně 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v Polsku je harmonizována se Šestou směrnicí 

Evropských společenství, výjimku tvoří super snížené sazby platné 30.4. 2008. Standardní 

sazba daně je ve výši 22 % a snížená sazba daně činí 7 %, která se uplatňuje na potraviny, 

noviny, časopisy, knihy, zdravotnické zboží a služby zaměřující se na lesnictví a 

zemědělství. Super snížená sazba činí 3 % a uplatňuje se na zemědělské produkty a 

nezpracované potravinové produkty (polotovary). Osoby, které podléhají dani jsou jakékoli 

právnické nebo fyzické osoby nebo také osoby bez právní subjektivity, které nezávisle 

vykonávají ekonomické činnosti bez ohledu na účel nebo výsledek těchto činností. 

Zákonný limit pro registraci činí 10 000 EUR. [3], [4] 

 

Pokud by Polsko přijalo Euro, jaké by to mělo pravděpodobné výhody a nevýhody: 

 

Výhody       Nevýhody 

+ snížení administrativních nákladů   - zvýšení obchodního deficitu 

+ zvýšení finančních transakčních nákladů  - ztráta nezávislé měnové politiky 

+ růst HDP       

+ konkurenční výhoda 

 

 

4.3 Německo 

Německo je pluraritní  federativní republikou s dvoukomorovým parlamentem. 

Prezidentem v Německu je Horst Köhler. Německo je zakládajícím členem Evropského 

společenství. V Německu žije asi 82, 7 miliónů obyvatel, rozloha tohoto státu je 357,0 tisíc 

km2 a hlavním městem je Berlín. Měnou v Německu je Euro.[4] 
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Přímé daně 

1. Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na: 

• kapitálové společnosti,  

• pojišťovací spolky, 

• zisková a hospodář,ská družstva, 

• instituce, 

• nadace a společnosti obchodní a průmyslové povahy provozované právnickými 

osobami. 

Německo uplatňuje systém dvojího zdaňování zisků společnosti. A to takovým způsobem, 

že nejprve je zdaněn zisk sníženou sazbou daně právnických osob a poté zisk rozdělený ve 

formě dividend je zdaněn znovu, bez možnosti započíst již odvedenou sníženou sazbu daně 

z příjmů právnickým osob zaplacenou společností. 

Základem daně rozumíme celkový zisk společnosti za rok (před vyplacením mezi 

společníky). Sazba daně činí od roku 2001 25 %. Daň nemusí platit ty subjekty, jejichž 

účelem je dobročinnost nebo prospěšnost, profesní svazy či politické strany a jiné. 

Společnosti mají povinnost platit solidární příplatek ve výši 5,5 % a efektivní sazba daně 

pro společnosti činí 26,38 %. Zdaňovacím obdobím se rozumí kalendářní rok, případně 

hospodářský rok. 

 

2. Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na příjmy rezidentů a příjmy nerezidentů. 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze zemědělské výroby a lesního 

hospodářství, příjmy ze živnostenského podnikání, příjmy z nezávislé činnosti, příjmy ze 

závislé činnost, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a pachtu. Naopak ze 

zdanění jsou vyjmuty tyto příjmy, pojistné v souvislosti s úrazem, stipendia a výplaty 

penzijního připojištění. 

Poplatníci si mohou v případě příjmů ze závislé činnosti odečíst veškeré náklady, které 

byly vynaloženy na zajištění a udržení příjmů. Pokud tyto náklady nepřesáhly částku 920 

EUR, pak si může poplatník odečíst paušální výdaje v této uvedené výši, tzn. 920 EUR. 

Pokud poplatník dojíždí do zaměstnání, může si odečíst 0,30 EUR za prvních 20 km, 

maximálně však 4 500 EUR. Dále si může poplatník odečíst náklady spojené s pracovním 

nářadím a oblečením.  
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Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci služební auto i k osobním účelům, musí 

zaměstnanec zdaňovat měsíčně 1 % ze vstupní ceny včetně DPH. A v neposlední řadě si 

může poplatník daně odečíst tzv. speciální výdaje nebo také mimořádné výdaje.  

Za speciální výdaje se považují: 

• 64 % ze zákonných příspěvků na sociální zabezpečení do výše 12 400 EUR, 

• zaplacené výživné do výše 13 805 EUR, 

• náklady na první vzdělání do výše 4 000 EUR, 

• zaplacená církevní daň, 

• dary společnostem – do výše maximálně 5 % z agregovaných příjmů. 

Mimořádné výdaje jsou spojené hlavně s výdaji v nemoci. Například se jedná o výdaje na 

pečovatelskou službu, výdaje související s výchovou handicapovaných dětí atd.  

Dále si mohou poplatníci daně snížit základ daně o částku na poplatníka ve výši 7 664 

EUR, částka na dítě ve výši 1 824 EUR a částka na péči o dítě a jeho vzdělání ve výši 1080 

EUR. Zdanitelným obdobím je opět kalendářní rok a daňové přiznání se podává nejpozději 

do 31. května následujícího roku po skončení zdaňovacím obdobím. 

 

3. Příspěvky na sociální pojištění 

Zaměstnanci jsou povinni odvádět: 

• penzijní pojištění ve výši 9,95 % z měsíční mzdy až do výše 5 250 EUR, 

• zdravotní pojištění ve výši 7,55 % z měsíční mzdy až do výše 3 562,50 EUR, 

• pojištění v nezaměstnanosti ve výši 2,1 % z měsíční mzdy až do výše 5 250 EUR, 

• pojištění pro případ postižení ve výši 0,85 %. 

 

Zaměstnavatelé jsou povinni dovádět tytéž druhy pojištění, ale v různé výši: 

• penzijní pojištění ve výši 9,95 % z měsíční mzdy až do výše 5 250 EUR, 

• zdravotní pojištění ve výši 6,65 % z měsíční mzdy až do výše 3 562,50 EUR, 

• pojištění v nezaměstnanosti ve výši 2,1 % z měsíční mzdy až do výše 5 250 EUR, 

• pojištění pro případ postižení ve výši 0,85 %. 
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Nepřímé daně 

1. Daň z přidané hodnoty 

Standardní sazba daně je v Německu 19 % a snížená sazba daně je 7 %. Snížené sazbě 

podléhají potraviny, nápoje, noviny, farmaceutické výrobky, vstupné a kulturní zařízení a 

jiné. Registrační povinnost k DPH mají plátci přesahuje-li jejich obrat za rok 17 500 EUR. 

Předběžné daňové přiznání se pak podává dle výše obratu a to buď čtvrtletně  nebo 

měsíčně. Stejně tak i daň je vybírána čtvrtletně nebo měsíčně. [3], [4] 

 

SWOT analýza daňového systému Německa 

 

Silné stránky       Slabé stránky 

+ cenová stabilita      - nezávislá měnová politika 

+ konkurenční výhoda     - ztráta suverenity   

+ výkonnost ekonomiky     - náklady bankovního sektoru 

 

             

4.4 Slovenská republika 

Slovenská republika přistoupila do Evropské unie v roce 2004 a zavedení Eura proběhlo 

podle plánů 1.1.2009. Slovenská republika má rozlohu 48,9 tisíc km2 a žije tam asi 5,4 

miliónů obyvatel. Hlavní město Slovenska je Bratislava a nynější prezident se jmenuje 

Ivan Gašparovič.[4] 

Pro to, aby Slovenská republika mohla přijmout Euro, musela splňovat následující 

podmínky neboli Maastrichtská kritéria:  

• nízká inflace, 

• stabilní veřejné finance, deficit do 3 % HDP, 

• nízké dlouhodobé úrokové sazby, 

• stabilní kurz koruny a členstvo v evropském mechanismu výměnných kurzů, 

• soulad legislativy se Smlouvou o založení Evropské unie. 

 

Toto vše Slovenská republika splňovala, proto u nich již jeden rok Euro platí. Přepočet  z  

dosavadní měny Slovenské koruny na Euro byl proveden s použitím tzv. konverzního 

kurzu, který se stanovil ve formě 1 EUR = 30, 1260 SKK a je neměnný. 9 

                                                 
9 http://www.eurovzdelavani.cz/ 
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Slovenské republice při přijetí Eura odpadly tyto druhy daní: 

• daň z převodu nemovitostí,  

• daň dědická,  

• daň darovací. 

 

SWOT analýza daňového systému Slovenska 

 

Silné stránky       Slabé stránky 

+ odpadly daně z převodu    - rovnost daně z příjmů fyzických osob 

   nemovitostí, daně darovací 

   a daň dědická 

+ cenová stabilita    - vyšší inflace 

+ národní měnou je Euro   - ztráta suverenity v otázkách měnové politiky 

+ stabilizace mezinárodního    - ztráta nezávislé měnové politiky 

   obchodu v rámci EU 

+  konkurenční výhoda   - náklady bankovního sektoru 

+ vyšší výkonnost ekonomiky 
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Závěr 

V závěru celé této práce problematiky daní jsem dospěla k názoru, že Česká republika má 

příliš složitou daňovou soustavu. Na konci každého popisu státu jsem zpracovala SWOT 

analýzu, kde jsem porovnala slabé a silné stránky daňových soustav zemí Evropské unie, u 

kterých již Euro platí a které se na to teprve chystají. 

Zjistila jsem, že daňový systém České republiky se snaží snižovat přímé daně na úkor 

nepřímých daní. Teď již vím, které daně patří do přímých (daně z příjmů právnických 

osob, daně z příjmů fyzických osob, daně z nemovitostí tzn. daně ze staveb a daně z 

pozemků, daně převodové tzn. daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daně 

silniční a daň k ochraně životního prostředí) a které do nepřímých (daň z přidané hodnoty a 

daně spotřební, do které patří daň z tabákových výrobků, daně z různých paliv, z alkoholu 

a další), z čehož vyplývá, že se daňový systém České republiky snaží veškeré daně přímé 

(zdaňování výroby) zvyšovat a to na úkor běžného obyvatelstva (zdaňování spotřeby). 

Protože daně nepřímé platí převážně běžné obyvatelstvo neboli spotřebitelé. A to je podle 

mého názoru velká disproporce tohoto daňového systému. 

Dále se snaží daňový systém České republiky slaďovat daň z příjmů fyzických a 

právnických osob. To znamená, že se pokouší, aby se platila totožná daň jak pro fyzické, 

tak pro právnické osoby. To, podle mého názoru také není úplně správné, jelikož by velké 

firmy (například skupina ČEZ) platila stejnou daň jako živnostník. 

Zavedení Eura má mnoho výhod i nevýhod. Ale z provedené SWOT analýzy vyplývá, že  

výhody zavedení Eura převažují. Hlavní výhodou je lépe konkurovat Spojeným státům, 

která používá měnu Dolar. Americký Dolar výrazně oslabil a popularita Eura stoupá. 

Kdysi byl jedinou uznávanou měnou americký Dolar, dnes si podobné místo získalo i 

Euro, v některých oblastech dokonce Dolar překonalo. 

Dále bych chtěla poukázat na silniční daň v České republice. Každým rokem se silniční 

daň zvyšuje, ale jak vypadají silnice a dálnice na území České republiky? Podle mého 

názoru jsou v katastrofálním stavu. To také dokládají i případné studie ministerstva 

dopravy.  

Jak jsem již zmínila na začátku, tak podle mého názoru je náš daňový systém příliš složitý. 

Navíc se daně v České republice neustále mění a tím se také zvyšují i administrativní 

náklady a nestabilita daňového systému. Nastává otázka, zda když přijmeme Euro, jestli 

situaci zvládneme či nikoliv.  
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Česká republika by měla přijmout Euro, ale Evropská unie ještě neurčila konkrétní rok.  

Česko plánuje přijmout Euro v roce 2014, ale otázkou zůstává, zda splníme pevné 

podmínky stanovené Evropskou unií. Pokud bychom zavedli Euro, dotklo by se to 

samozřejmě všech občanů, organizací a podniků. Zavedeme-li Euro, hlavním přínosem 

bude stabilizace mezinárodního obchodu. 
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Přílohy 

 

 Příloha č. 1: 

Vývoj bilance rozpočtu  

Rok Příjmy (mld. K č) Výdaje (mld. Kč) Bilance (mld. Kč) 

1990 162,513 163,557 - 1,044 

1991 225,342 240,089 - 14,747 

1992 251,379 253,076 - 1,697 

1993 358,000 356,919 1,081 

1994 390,508 380,059 10,449 

1995 439,968 432,738 7,230 

1996 482,817 484,379 - 1,562 

1997 508,950 524,668 - 15,718 

1998 537,411 566,741 - 29,330 

1999 567,275 596,909 - 29,634 

2000 586,208 632,268 - 46,060 

2001 626,223 693,921 - 67,698 

2002 705,043 750,758 - 45,715 

2003 699,665 808,718 - 109,053 

2004 769,207 862,892 - 93,685 

2005 866,490 922,850 - 56,360 

2006 923,320 1020,630 - 97,300 

2007 1025,88 1092,27 - 66,390 

2008 1064,57 1083,94 - 19,4 

10 

 

 

 

                                                 
10 http://www.wikipedia.org/wiki/ 
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Příloha č. 2: 

Graf č. 1: Struktura celkových příjmů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009 

 

Tento graf znázorňuje strukturu celkových příjmů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009.  

Podle grafu je největším příjmem do státního rozpočtu pojistné na sociálním zabezpečení, 

které dělá 33,4 %. Na druhém místě se umístily nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté 

transfery – 24,6 % a na třetím místě se umístilo DPH – 13,9 %.  

 

Graf č.2: Struktura výdaj ů do státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009 

 

 

Tento graf představuje strukturu výdajů do státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009. 

Největšími výdaji státního rozpočtu jsou bezpochyby sociální dávky – 38,32 %. Na 

druhém místě jsou to ostatní běžné výdaje – 35,17 % a na třetím místě neinvestiční 

transfery územním rozpočtům. 
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Graf č.3: Podíl jednotlivých sociálních dávek na celkových sociálních dávkách 

 

 

Tento graf znázorňuje podíl jednotlivých sociálních dávek na celkových sociálních 

dávkách. Největší podíl mají důchody – 78,66 %, následují dávky státní sociální podpory – 

9,72 % a na třetím místě se umístily dávky nemocenského pojištění – 6,93 %.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.wikipedia.org/wiki/ 
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Příloha č. 3: 

Schéma základu daně z příjmů fyzických osob 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

� Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

= dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

� Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

      = dílčí daňový základ příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

(nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji)  

Příjmy z pronájmu 

� Výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů 

      = dílčí daňový základ příjmů z pronájmu (nebo záporný rozdíl mezi  příjmy a   

         výdaji) 

Příjmy z kapitálového majetku 

     = dílčí daňový základ příjmů z kapitálového majetku 

Ostatní příjmy 

� Výdaje  na dosažení příjmů (podle druhů příjmů do výše daného druhu příjmů) 

     = dílčí daňový základ ostatní příjmy  

[6] 
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Příloha č. 4: 

Odpisové skupiny 

Odpisová skupina Doba odepisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Odpisové sazby pro zrychlené odepisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odepisování 

V dalších letech 

odepisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

[7] 

 


