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Úvod 
  

 Daně jsou součástí našeho kaţdodenního ţivota, i přestoţe je nikdo z nás nemá rád.  

Velmi často se o daních vedou dlouhé debaty v politice, ale diskutují o nich i obyčejní lidé, 

kteří, aniţ by si to uvědomovali, platí daně při kaţdém svém nákupu, cestování a třeba             

i návštěvě kina nebo koncertu. Daně však představují jeden z hlavních příjmů státního 

rozpočtu kaţdé země světa. Pouze vhodně zvoleným daňovým systémem můţe stát získat 

potřebné prostředky pro svoji činnost a naopak formou příspěvků pomoci svým občanům 

v různých ţivotních situacích. Fungování veřejné ekonomiky a správy je proto z velké části 

závislé na daňovém systému země. Čím více prostředků má stát k dispozici, tím více můţe 

zlepšovat a modernizovat výkon státní správy. 

Česká republika (před rokem 1989 ČSSR), stejně jako Lotyšsko (do r. 1991 součást 

Sovětského svazu), byly v minulosti součástí komunistického bloku a nyní jsou členy 

Evropské unie. Od rozpadu Sovětského svazu,  tedy osamostatnění Lotyšska a vzniku 

samostatné ČR (v roce 1993),  uplynulo několik let, po které si Česká republika a Lotyšsko 

budovaly svůj samostatný daňový systém, který pak následně upravily podle poţadavků 

Evropské unie.   

Tato práce si klade za cíl stručně charakterizovat daňové systémy České republiky            

a Lotyšska v roce 2010, pomocí komparační metody porovnat jejich odlišnosti a jejich 

případný dopad na občany. Cílem ovšem není detailní popis obou daňových systémů, protoţe 

jen samotný daňový systém České republiky by mohl být samostatným tématem práce.        

V roce 2011 došlo v obou daňových soustavách k mnoha změnám, ty však jiţ nejsou v této 

práci zachyceny, neboť některé z nich nebyly ještě na konci roku 2010 schváleny vládou,       

a proto se jejich vliv projeví aţ ve druhé polovině tohoto roku. Údaje uvedené v této práci 

vychází z platné legislativy k 31. 12. 2010. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola uvádí základní fakta o Lotyšsku.        

Podpkapitoly charakterizují lotyšský daňový systém členění na oblast přímých a nepřímých 

daní. 

Druhá kapitola se zaměřuje na Českou republiku prostřednictvím stručného popisu 

geografické polohy, politického systému a základních ekonomických ukazatelů a následně 

popisuje daňový soustavu, rozděleneou na přímé a nepřímé daně. 

Ve třetí kapitole jsou oba daňové systémy komparační metodou porovnány. Pomocí 

jednoduchého matematického aparátu je nastíněn příklad zdanění příjmů dvou lidí, z nichţ 

jeden ţije i pracuje v Lotyšsku a druhý v České republice.  
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Při zpracování této práce bylo vyuţito pestré spektrum zdrojů, ke kterým patří kniţní 

publikace či sbírky zákonů. Z velké části byly pouţity také internetové zdroje, především 

internetové stránky českého a lotyšského ministerstva financí, českého a lotyšského 

statistického úřadu. Další informace byly také získány od akademických pracovníků lotyšské 

univerzity v Rize nebo také pracovníků Daňového úřadu také v Rize. Seznam všech pouţitých 

zdrojů je uveden na konci této práce. 
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1 Vybrané aspekty daňového systému Lotyšska 
 

 Lotyšsko se v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu osamostatnilo a začalo si 

postupně budovat svůj vlastní daňový systém. Ten byl ovlivněn především integrací 

s evropskými státy a hlavně pak Evropskou Unií, jejímţ členem se později stalo. V této 

kapitole je představen současný daňový systém platný v roce 2010. 

 

1.1 Základní charakteristika Lotyška 

 

Lotyšská republika leţí ve východní Evropě u Baltského moře a zabírá území              

o velikosti 64 589 km
2
. Celý západ a severozápad země omývá Baltské moře s výrazným 

Riţským zálivem, kde se nachází hlavní město Lotyšska – Riga. Lotyšsko sousedí na severu 

s Estonskem, na východě s Ruskem, na jihovýchodě s Běloruskem a nejdelší hranici má       

na jihu s Litvou. 

V Lotyšsku ţije 2,3 milionů obyvatel s pestrým národnostním sloţením, které        

tvoří z 59 % Lotyši, 29 % Rusové a další méně početné menšiny Bělorusů, Poláků                  

a Ukrajinců. Podrobné ekonomické údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1.1. 

Lotyšská republika je demokratický stát s jednokomorovým parlamentem, který                   

má 100 poslanců volených na čtyři roky
1
. Ten pak volí na čtyřleté období hlavu                 

státu - prezidenta, tím je od 8. července 2007 Valdis Zatlers.  

 

Členství v mezinárodních organizacích 

 

Lotyšsko je od 1. 5. 2004 členem Evropské unie (od tohoto data je členem EU        

také ČR) a dále je členem NATO, Mezinárodního měnového fondu (MMF), OSN, Rady 

Evropy, Světové obchodní organizace (WTO), Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Evropské banky pro 

obnovu a rozvoj (EBRD)
2
.  

 

 

                                                 
1
  DRAŢAN J., POLÁKOVÁ A., Litva Lotyšsko Estonsko, str. 135 – 137. 

2
 EUROSKOP [online]. 2010 [cit. 2010-11-28 ]. Základní informace.  Dostupné z WWW:  

   http://www.euroskop.cz/485/sekce/zakladni-informace/. 

http://www.euroskop.cz/485/sekce/zakladni-informace/
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Tabulka 1.1 Ekonomické ukazatele Lotyšska 

 

 

2008 2009 2010 

Růst HDP (v %) -4,20 -18,00 -1,00 

Inflace (v %) 15,30 3,30 -1,40 

Míra nezaměstnanosti (v %) 7,80 17,30 19,80 

Veřejný dluh (% HDP) 17,10 32,80 42,20 

Zdroj: Latvijas Statistika, 2008 - 2010 

 

1.2 Přímé daně důchodové 

 

Mezi přímé důchodové daně v Lotyšsku patří: 

 daň ze zisku korporací; 

 daň z příjmů fyzických osob; 

 příspěvky na sociální zabezpečení. 

 

1.2.1 Daň ze zisku korporací 

 

Plátcem daně jsou společnosti, které vykonávají podnikatelskou činnost na území 

Lotyška (rezidenti). Mezi nejčastější lotyšské typy společností patří akciová společnost (AS) 

a společnost s ručením omezeným (SIA). Do této kategorie jsou zahrnuty také náboţenské 

společnosti s příjmem z ekonomických aktivit
3
 a dále instituce zaloţené státem nebo místními 

samosprávami, jejichţ zisk se následně nestává součástí rozpočtů jejich zakladatelů.  

Za rezidenta jsou podle lotyšských zákonů povaţovány společnosti zaloţené                

a registrované v Lotyšsku. Pro tyto účely není důleţité, kde se nachází sídlo jejich 

managementu. 

Pro určení zdanitelného příjmu se vychází z výkazu zisku a ztrát sestaveného podle 

obchodního účetního práva, zahrnujícího lotyšské účetní standardy. Obecně je veškerý příjem  

zdanitelný, úpravy se však provádějí u osvobozených příjmů a zákonem stanovených 

neodečitatelných výdajů
4
.   

 

                                                 
3
 NERUDOVÁ D., Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, str. 183. 

4
 ŠIROKÝ J., Daně v Evropské unii, 2010, str. 231. 
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Odečitatelné výdaje zahrnují výdaje přímo spojené s dosaţením zdanitelného příjmu kromě: 

 

 výdajů vzniklých při zakládání a údrţbě podnikové sociální infrastruktury jako     

např. bydlení, vzdělávání, sportovní, jídelní a zdravotnická zařízení, pokud nejsou 

přímo spojeny s činností společnosti  nebo jsou jejich sluţby poskytovány zdarma či 

částečně dotovány; 

 pokuty a penále; 

 60 % výdajů na reprezentaci (před 1. lednem 2010 to bylo pouze 40 %). 

 

S platností od zdaňovacího období po 31. listopadu 2008 si mohou společnosti uplatnit 

odpočet rovnající se určitému procentu z nerozděleného zisku minulých let bezprostředně 

předcházejícímu současnému zdaňovacímu období. Stanovené procento je váţený průměr 

úrokové sazby na půjčky neziskovým společnostem v současném zdaňovacím období. 

S platností od 22. října 2009 mohou společnosti také jako odečitatelnou poloţku       

od základu daně vyuţít aţ 85 % hodnoty darů poskytnutých charitativním, náboţenským        

a státním institucím za podmínky, ţe nedojde ke sníţení hodnoty výsledné daně z příjmů        

o více neţ 20 %. 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
5
 

 

Hmotný majetek pouţívaný pro podnikatelskou činnost je rozdělen do 5 odpisových 

skupin a je odepisován zrychleně. Přehled odpisových skupin a počet let odepisování 

jednotlivých druhů majetku uvádí tabulka 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Daňově uznatelná odečitatelná poloţka. 
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Tabulka 1.2 Přehled odpisových skupin a rozdělní odepisovaného majetku 

 

Kategorie Druh hmotného majetku 

sazba 

(v %) 

1 budovy, stavby a dlouhodobé plantáţe 10 

 ţelezniční vozový park a technologické zařízení, technické zařízení   

2  přístavů a obchodního loďstva, energetická zařízení 20 

2 říční a mořská plavidla 15 

 počítače a jejich pomocné vybavení, informační systémy, softwarové  

3 
 produkty pro uchovávání dat, komunikační prostředky, kopírky         

a jejich příslušenství 
70 

4 letadla, všechny kategorie motorových vozidel 30 

4 ostatní dlouhodobý hmotný majetek neuvedený v kategorii 5 40 

5 plošiny pro výzkum a získávání ropy včetně nezbytného vybavení, 15 

  plavidla pro výzkum a získávání ropy  

Zdroj:  BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European tax Handbook 2010, vlastní úpravy 

 

Daňově uznatelné nejsou odpisy luxusních automobilů, jejichţ kapacita je niţší neţ 8 osob     

a pořizovací hodnota vyšší neţ LVL 25.424 (cca CZK 897.000).  

  

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
5
 

 

Pořizovací hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku jako např. koncese, patenty, 

licence a ochranné známky se odepisují rovnoměrnou metodou. Doba odepisování se             

u jednotlivých sloţek dlouhodobého nehmotného majetku liší – koncese 10 let, patenty, 

licence a ochranné známky 5 let, ostatní nehmotný majetek jako goodwill se neodepisují.
6
 

Výdaje spojené s výzkumem a rozvojem ekonomické činnosti daňového poplatníka 

mohou být také odepsány v roce, kdy byly vynaloţeny, za podmínky, ţe nejsou součástí 

pořizovací hodnoty dlouhodobého majetku. 

Zisky z kapitálové činnosti také podléhají dani z příjmů z běţné činnosti. Výjimku 

představují zisky pocházející z obchodu z cennými papíry na uznané burze  v Lotyšsku. 

                                                 
6
 BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European Tax Handbook 2010, str. 484-485. 
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Ztráty vzniklé ve zdaňovacím období 2010 mohou být přeneseny do dalších 8 let v takovém 

pořadí, v jakém vznikly a nemohou být přeneseny zpět. Ztráty z období 2008 a 2009 mohou 

být přeneseny do dalších 6, resp. 7 let a ztráty z období před rokem 2008 pouze                      

do následujících 5 let. 

Ztráty z kapitálové činnosti pocházející z obchodu z cennými papíry na uznaných 

burzách v Lotyšsku mohou být poníţeny o kapitálové zisky z této činnosti. Hodnotu čisté 

kapitálové ztráty lze přenést do následujících 5 let a pouţít jí ke sníţení kapitálových zisků 

v tomto období. 

Sazba daně z příjmů korporací činí 15 %. 

 

Srážková daň 

 

Platby rezidentních společností obecně nepodléhají sráţkové dani, avšak pokud je 

přijímající společnost osvobozena od daně nebo jí byla garantována úleva od daně ze zisku 

korporací podle zákona o cizích investicích a nebo se jedná o společnost s činností                

ve speciálních ekonomických zónách či svobodných přístavních pásem
7
 podléhají následující 

platby, uvedené v tabulce 1.3, sráţkové dani. 

 

Tabulka 1.3 Přehled plateb podléhajících srážkové dani 

 

Druh platby Sazba (v %) 

úroky placené společnosti ve skupině (pokud je úrok placený bankou) 10 (5) 

autorské poplatky k literárním a uměleckým dílům včetně videa a 

jiných nahrávek 15 

manaţerské a konzultační poplatky 10 

platby nájemného 5 

Příjmy z prodeje lotyšského nemovitého majetku 2 

Zdroj: BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European Tax Handbook 2010, vlastní úpravy 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Bude vysvětleno v další části textu. 
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Ekonomické zóny a svobodné přístavy 

 

Na území Lotyška se nachází dvě speciální ekonomické zóny: a to přístav Liepãja       

a jeho blízké okolí (zaloţena 1. března 2007 s platností do 1. března 2017) a ekonomická zóna 

Rēzekne (zaloţena 4. listopadu 2007 s platností do 4. listopadu 2017); a dva svobodné 

přístavy – Riga a Ventspils. 

Investoři, kteří mají zájem podnikat v jedné z těchto oblastí, si mohou podle platného 

lotyšského zákona zaloţit společnost s ručením omezeným (SIA) nebo akciovou        

společnost (AS) a získat časově omezený certifikát, který je opravňuje po dobu jeho platnosti 

vyuţívat daňové výhody platné v době jeho vydání (bez ohledu na jejich změny v daném 

období).  

Mezi tyto daňové výhody patří: 

 sníţení částky splatné daně ze zisku korporací o 80 %; 

 sníţení částky splatné sráţkové daně z manaţerských a konzultačních poplatků 

nerezidentům o 80 %, kromě plateb rezidentům daňových rájů; 

 zdaňovaný příjem můţe být sníţen o výdaje představované investicemi do celkové 

nebo sociální infrastruktury umístěné v ekonomické zóně nebo svobodném 

přístavu, jejichţ majitelem je stát nebo místní samospráva a tyto investice jsou 

provedeny na základě jejich vzájemné dohody. 

  

Zdanitelným obdobím je obvykle 12 měsíců (jeden kalendářní rok). V roce vzniku 

společnosti, nebo pokud společnost přechází na období fiskálního roku, můţe být toto 

zdanitelné období kratší nebo delší, nesmí však přesáhnout 18 měsíců.  

 

Daňové přiznání a zálohy na daň  

 

 Daňové přiznání podávají společnosti nejpozději 4 měsíce po ukončení zdanitelného 

období, tedy obvykle do 30. dubna. Od 1. ledna 2011 je povinné podávat daňové přiznání 

pouze elektronicky. V roce 2009 byla tato moţnost jiţ také nabízena, ale její vyuţití bylo 

dobrovolné. 

Společnosti jsou povinny platit zálohy na daň vţdy k 15. dni v měsíci a to včetně 

měsíce, ve kterém podávají daňové přiznání.  
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Přeplatky na dani mohou být pouţity pro budoucí daňové povinnosti nebo vráceny    

do 30 dnů od podání daňového přiznání.
8
 

 

1.2.2 Daň z příjmů fyzických osob 

 

Daň z příjmů fyzických osob je vybírána ve formě: 

 sráţkové daně ze mzdy, platu a jiných příjmů ze zaměstnání; 

 sráţkové daně z kapitálových příjmů ve formě dividend a úroků; 

 daně z příjmů z podnikatelských aktivit; 

 licenčních poplatků stanovených místními samosprávami pro osoby samostatně 

podnikající, které se zabývají určitými druhy obchodních činností
9
. 

 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou všechny osoby, tzn. daňoví rezidenti i 

nerezidenti.  

Podle lotyšských zákonů je za daňového rezidenta povaţována osoba, která: 

 má trvalé místo pobytu v Lotyšsku; 

 pobývá na území Lotyšska více neţ 183 dní během období 12 měsíců; 

 má lotyšskou národnost a je lotyšskou vládou zaměstnána v zahraničí. 

Předmětem daně se stává veškerý příjem poplatníka v peněţní i nepeněţní formě, sníţený       

o odečitatelné poloţky. 

 

Osvobozené příjmy: 

 z pojistných plateb; 

 z dluhopisů vydaných litevskou replikou nebo místní samosprávou; 

 dary od rodinných příbuzných nebo jiných osob do hodnoty LVL
10

 1.000 (dary            

od společností a podniků podléhají dani z příjmů); 

 zákonné náhrady při úrazu, který vedl k neschopnosti dále vykonávat zaměstnání nebo 

dalších škodách na lidském zdraví; 

 ze zemědělské produkce nebo venkovského cestovního ruchu, pokud celkové příjmy 

z této činností nepřekročí hodnotu LVL 2.000 za rok; 

 podpora na dítě a výţivné od manţela/manţelky vyplácené z rozhodnutí soudu. 

                                                 
8
 BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European Tax Handbook 2010, str. 486. 

9
 ŠIROKÝ J., Daně v Evropské unii, 2010, str. 233. 

10
 LVL = lotyšský lat, měnová jednotka Lotyšska. 
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Příjmy ze zaměstnání podléhající dani z příjmů 

 

Do této kategorie se řadí platy, mzdy, odměny, platby vyplácené paušální částkou       

a pravidelné odměny, které jsou vypláceny i na základě nároku z předchozího zaměstnání 

(výsluţné ze státní sluţby). Tyto příjmy nesmí být poníţeny o výdaje za dopravu. Výdaje     

na stěhování se také neodečítají, ale pokud jsou placeny zaměstnavatelem, nejsou zaměstnanci 

v rámci hrubé mzdy přidaněny. Pokud je zaměstnanci umoţněno pouţívat sluţební auto, 

nesmí hodnota mu takto poskytnuté výhody přesáhnout částku LVL 150 měsíčně, jinak 

vstupuje do základu daně příjmu tohoto zaměstnance.  

 

Důchody vyplácené státem 

 

Výše důchodů vyplácených státem podle zákona o státních důchodech nesmí překročit  

částku LVL 1.980 za kalendářní rok. Při jejím překročení podléhá dani z příjmů, výjimku 

tvoří státní důchody poskytované jiţ před 1. lednem 1996, ty zůstávají od daně osvobozeny 

bez ohledu na jejich výši. 

 

Příjmy z podnikání fyzických osob 

 

Příjmy osob, které podnikají a vedou jednoduché účetnictví, jsou zdaňovány                

a poníţeny o odečitatelné poloţky podle zákona o dani z příjmů fyzických osob. Ti, kteří 

vedou podvojné účetnictví, podléhají zákonu o dani z příjmů korporací. Podnikatelé, kteří 

nemají ţádné zaměstnance, jsou zaregistrování jako obchodníci a jejich celkový roční příjem 

nepřekročí částku LVL 10.000, se mohou rozhodnout pro paušální platbu daně z příjmů 

(procentní sazba se liší dle dosaţeného příjmu). Paušální daň nemohou vyuţít osoby 

provozující své povolání.
11

 

 

Příjmy z kapitálových zisků 

 

Zisky z prodeje majetku vyrobeného nebo získaného za účelem prodeje jsou 

zdaňovány jako běţný příjem. Od 1. ledna 2010 jsou zisky z prodeje majetku jednotlivce, 

včetně akcií a jiných cenných papírů a nehmotného majetku zatíţeny zvláštní sazbou        

                                                 
11

 Podnikatelé, kteří při výkonu svého povolání podnikají ve stejné oblasti jako je pracovní pozice v jejich 

zaměstnání. 
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daně 15 %. Výjimku tvoří nemovitý majetek, který osoba vlastní více neţ 5 let a tato 

nemovitost byla nejpozději do 12 měsíců od pořízení zaregistrována jako soukromá rezidence. 

 

Odečitatelné položky od základu daně z příjmů fyzických osob 

 Mezi odečitatelné poloţky patří: 

 zákonné příspěvky na sociální zabezpečení; 

 platby ţivotního pojištění, zdravotního pojištění a příspěvků do státem 

licencovaných soukromých penzijních fondů, pokud v celkové hodnotě 

nepřesáhnou 10 % základu daně (před 1. lednem 2010 to bylo 20 %); 

 dary státem uznávaným sportovním, kulturním, vzdělávacím, vědeckým, 

charitativním a náboţenským institucím. 

Celková hodnota odečitatelných poloţek představovaných platbami na ţivotní             

a zdravotní pojištění do soukromých penzijních fondů a darů nesmí překročit 20 % celkového 

základu daně z příjmů. Příspěvky na sociální zabezpečení, příspěvky na soukromé penzijní 

pojištění a ţivotní pojištění se odečítají od hrubého příjmu před odpočtem daně ze mzdy. 

 

Nezdanitelná část základu daně 

 

Nezdanitelné minimum, které činí LVL 35 měsíčně (LVL 420 ročně), je platné                      

od 1. července 2009. Další odpočet ve výši LVL 63 měsíčně (LVL 756 ročně) lze uplatnit na 

vyţivované děti, tzn. děti a nezaopatřeného partnera. Osobní nezdanitelné minimum můţe být 

poměrně rozděleno mezi pracovní příjmy a příjmy z podnikání.  

 

Sazba daně a daňové přiznání 

 

S platností od 1. ledna 2010 je sazba daně z příjmů fyzických osob 26 % a sazba 

sráţkové daně z příjmů se rovná také 26 %. Příjmy z dividend a úroků podléhají sráţkové 

dani ve výši 10 %. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a osoby povinné k dani z příjmu fyzických 

osob musí podat daňové přiznání v následujícím roce nejpozději do 1. dubna.
12

  

 

 

                                                 
12

 BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European tax Handbook 2010, str. 495-498. 
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1.2.3 Sociální zabezpečení 

 

Národní fond sociálního zabezpečení poskytuje příspěvky v případě ztráty příjmu 

z důvodu nemoci, zdravotního postiţení, mateřství, nezaměstnanosti, stáří, pracovních úrazů  

a nemocí z povolání. Existuje šest oddělených fondů pro: starobní důchody, nezaměstnanecké 

příspěvky, pracovní úrazy, nemocí z povolání, mateřskou a rodičovskou dovolenou a nemoci. 

 Lotyšští zaměstnavatelé musí platit sociálních pojištění za své zaměstnance od jejich        

věku 15 let. Zaplacené sociální pojištění je pro společnosti a firmy odečitatelnou poloţkou od 

základu daně z příjmu korporací. Celková výše příspěvků zaměstnavatelů do Národního 

sociálního fondu činí 24 % a dále jsou povinni platit příspěvky na pracovní úrazy                 

ve výši 0,09 %.
13

 

 

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou povinni platit ti, kteří patří do některé z následujících 

skupin: 

 zaměstnanci podniků a firem ve věku 15 let a více; 

 osoby samostatně výdělečně činné; 

 rezidentní i nerezidentní zaměstnanci zahraniční společností ve věku 15 let a více. 

 

Nerezidentní zaměstnanec má povinnost platit příspěvky na sociální pojištění pouze 

pokud na území Lotyšska pobývá dále neţ 183 dní během 12 kalendářních měsíců. Základem 

pro výpočet příspěvků na sociální pojištění zaměstnanců je jejich příjem podléhající dani 

z příjmů před odpočtem osobních slev. K základu se ovšem pro tyto účely připočítávají 

příspěvky na ţivotní pojištění. Výpočtová základna pro osoby samostatně výdělečně činné se 

stanovuje na základě příjmů z podnikání, nejméně však LVL 2.160. 

 

Koeficienty příspěvků na sociální pojištění jsou tyto: 

 9 % pro zaměstnance; 

 33,09 % pro rezidentní zaměstnance nerezidentních zaměstnavatelů; 

 28,99 % pro zahraniční zaměstnance nebo nerezidenty; 

 28,17 % pro osoby samostatně výdělečně činné. 

 

 

 

                                                 
13

 BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European tax Handbook 2010, str. 495-498. 
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1.3 Nepřímé daně 

 

Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty, zastoupena dvěma sazbami, spotřební 

daně a daň z nemovitostí. 

 

1.3.1 Sazba z přidané hodnoty (DPH) 

 

DPH je vybírána z celkové hodnoty zdanitelných dodávek zboţí a sluţeb ze strany 

osoby povinné k DPH a dovoz zboţí a sluţeb ze zemí mimo Evropskou unii. Osoby povinné 

k platbám DPH se nemusejí registrovat, pokud hodnota zdaňovaného zboţí a sluţeb, které 

dodává, nepřekročí v období 12 měsíců hodnotu LVL 10.000. Neregistrované osoby, které 

dováţí zboţí z jiných členských zemí Evropské unie, mají povinnost registrace v případě, ţe 

celková hodnota tohoto zboţí bude rovna nebo přesáhne částku LVL 7.000 bez DPH kdykoliv 

v kalendářním roce. Práh povinné registrace zahraničních osob v Lotyšsku v případě zasílání 

zboţí  do Lotyšska činí LVL 24.000. 

 

DPH ze zákona nepodléhají: 

 určité kulturní sluţby a schválené zdravotní sluţby; 

 dodávky zlata, mincí a bankovek pro Lotyšskou národní banku; 

 některé finanční sluţby a sluţby poskytované Lotyšskou poštou včetně známek           

a předplacených obálek; 

 platby autorských práv k dílům spisovatelé, malířů a hudebních skladatelů; 

 sluţby zubních lékařů. 

 

Základní sazba DPH je stanovena na 21 % a sníţená sazba DPH 10 %, pouţívaná pro 

základní potraviny, domácí dodávky tepla, veřejnou dopravu, schválené zdravotnické 

vybavení a léky, noviny a časopisy. S platností od 1. srpna 2009 do této kategorie patří             

i vědecké publikace a originály literárních děl.
14

 

 

 

                                                 
14

  BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European tax Handbook 2010, str. 492-493. 
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1.3.2 Spotřební daně  

 

Spotřební dani v Lotyšsku podléhají alkoholické i nealkoholické nápoje, káva, ropné       

a tabákové výrobky. Přehled sazeb spotřebních daní a podrobné charakteristiky zdaňovaných 

produktů jsou uvedeny v tabulce 1.4 umístěné v přílohách. 

 

1.3.3 Daň z nemovitostí 

 

Daň z nemovitostí je vybírána místními úřady z nemovitého majetku, za který jsou 

povaţovány budovy a pozemky. Výjimku tvoří: 

 pozemky, na kterých je hospodářská činnosti zákonem zakázána; 

 budovy a pozemky označené jako národní kulturní památky; 

 sportovní a rekreační objekty (stadiony, parky); 

 pozemky s nově vysazenými lesy (ne starší neţ 40 let). 

 

Jednoroční osvobození se týká také nově opravených nebo postavených budov
15

.  

 

Sazba daně z nemovitosti pro budovy a pozemky, které nejsou vyuţívány pro účely 

bydlení, činí 1,5 % z katastrální hodnoty nemovitosti. U rodinných domů, bytových domů      

a apartmánů, které nejsou kromě bydlení vyuţívány pro podnikatelskou činnost, stanovuje 

lotyšský zákon následující roční sazby daně z nemovitosti: 

 0,1 % z katastrální hodnoty nemovitosti, která nepřekročí LVL 40.000; 

 0,2 % z katastrální hodnoty nemovitosti v rozmezí LVL 40.000 aţ 75.000; 

 0,3 % z katastrální hodnoty nemovitosti přesahující LVL75.000. 

 

Katastrální hodnotu nemovitostí určují místní úřady pověřené správou katastrálních 

úřadů na základě zákonných předpisů. Tyto místní úřady mají také právo poskytovat daňové 

slevy do výše 50 % pro některé kategorie plátců. 

 

 

 

 

                                                 
15

  BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O. (Ed.), European Tax Handbook 2010, str. 488. 
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2 Vybrané aspekty daňového systému České republiky 

 

Daňový systém ČR prošel od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993 několika  

změnami, jejichţ hlavní příčinnou byla především příprava na vstup do Evropské unie. Jako 

typický příklad lze uvést zavedení daně z přidané hodnoty v roce 2004. Všechny údaje v této 

kapitole vychází z legislativy platné v roce 2010. 

2.1 Základní charakteristika České republiky 

 

Česká republika je vnitrozemský stát ve středu Evropy, který se rozkládá na území      o 

velikosti 78 867 km
2
. Západ země tvoří hraniční pásmo s Německem, se kterým má nejdelší 

hranici. Na severu sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a na východě se Slovenskem.       

V ČR ţije přibliţně 10,5 milionů obyvatel, z 90 % české národnosti. Mezi národností menšiny 

se řadí především obyvatelé okolních zemí, tedy Slováci, Poláci a Němci, ale hojně jsou zde 

zastoupeny také příslušníci Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a zvláštní skupinu tvoří Romové. 

V čele země stojí prezident Václav Klaus (zvolený jiţ na druhé pětileté funkční období 

do roku 2013). Dvoukomorový Parlament se skládá z Poslanecké sněmovny, která               

má 200 poslanců volených na období 4 let a Senátu, zastoupeného 81 senátory s funkčním 

obdobím 6 let (kaţdé dva roky je volena třetina Senátu). Podrobné ekonomické ukazatele 

České republiky uvádí tabulka 2.1. 

 

Členství v mezinárodních organizacích 

Česká republika je od 1. 5. 2004 členem Evropské, společně s Maďarskem, Polskem a 

Slovenskem (také členy EU) tvoří alianci známou pod názvem Visegrádská čtyřka nebo V4.  

Dále je členem NATO, OSN, Světové obchodní organizace (WTO), Evropské banky pro 

obnovu a rozvoj (EBRD) a další. 

 

Tabulka 2.1.  Ekonomické ukazatele České republiky 

 

2008 2009 2010 

Růst HDP (v %) 3,10 -4,10 2,20 

Inflace (v %) 6,30 1,00 1,50 

Míra nezaměstnanosti (v %) 4,40 6,70 7,00 

Veřejný dluh (% HDP) 30,00 35,30 39,30 

Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí ČR 
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2.2 Přímé důchodové daně 

 

Mezi přímé důchodové daně České republiky patří: 

 daň ze zisku korporací; 

 daň z příjmů fyzických osob; 

 příspěvky na sociální zabezpečení. 

 

2.2.1 Daň ze zisku korporací 

 

Plátci daně jsou právnické osoby nejběţněji zastoupené akciovými společnosti (a. s.), 

společnostmi s ručením omezeným (s. r. o.), a druţstva. Příjmy veřejné obchodní společnosti 

jsou zatíţeny pouze sráţkovou daní. U komanditní společnosti (k. s.) podléhají tomuto typu 

daně pouze příjmy připadající na komanditisty
16

.  Zvláštním případem jsou neziskové 

společnosti, nadace a jiné veřejné organizace, kde jsou zdaněny jen příjmy pocházející 

z reklam, členských přípěvků a leasingu. 

Za daňového rezidenta se dle českých zákonů povaţuje společnost, která má na území 

České republiky sídlo nebo zde sídlí její vedení. Těmto rezidentům se zdaňují jejich 

celosvětové příjmy. Pokud není určeno jinak, patří sem jakékoliv příjmy dle druhu jejich 

činnosti a současně také příjmy z prodeje nemovitostí.  

Daňovým nerezidentem je právnická osoba se sídlem v zahraničí, která tu nemá místo 

vedení. U ní podléhají dani z příjmů pouze příjmy ze zdrojů alokovaných na území České 

republiky.
17

 

Základem daně z příjmů korporací je rozdíl mezi daňovými výnosy a daňovými 

náklady, spojenými s jejich dosaţením, zjištěný z účetnictví společnosti (povinně 

podvojného) a upravený o slevy na dani.  

 

Daňové náklady představují výdaje přímo spojené s dosaţením zdanitelného příjmu        

a zahrnují: 

 daňové odpisy; 

 zůstatkovou cena odepisovaného majetku, který společnost prodala; 

                                                 
16

  § 93 odst. 1 Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 Komanditista - společník komanditní společnosti, který ručí za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku, § 100 odst. 1 Obchodního zákoníku, rozdělení zisku 

nebo ztráty u k. s.  
17

 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2010, str. 87. 
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 cestovní náhrady za sluţební cesty v tuzemsku i zahraničí dle zákonné výše
18

; 

 zákonné zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance; 

 platby za pronájmy; 

 propagační předměty společnosti do výše CZK 500 za kus bez DPH označené logem 

společnosti; 

 dary a příspěvky charitativním, vzdělávacím a politickým organizacím překračujícím 

hodnotu CZK 2.000, ovšem v maximální výši 5 % daňového základu; 

 pořizovací ceny neodepisovaného hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně 

bez DPH niţší neţ stanovuje zákon
19

; 

 zaplacené daně z nemovitosti, souvisejících z činností společnosti; 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní pojištění zaměstnanců podle zákonem stanových 

podmínek; 

 daňově uznatelné rezervy, např. na opravy hmotného majetku; 

 

Daňový systém ČR má také zákonem stanovené nedaňové náklady, které se naopak 

k základu daně přičítají:  

 náklady k nedaňovým výnosům; 

 náklady na reprezentaci společnosti; 

 zaplacené pokuty a penále; 

 výdaje za poskytované nadstandardní sluţby vedoucím pracovníkům  (úhrady            

za pronájem jejich bytu, příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, aj.). 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
20

 

 

 Za dlouhodobý hmotný majetek jsou povaţovány budovy, domy, byty, stavby, 

pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ 3 roky, dospělá zvířata nebo 

jejich skupiny, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ CZK 40.000 a samostatné movité věci, jejichţ 

pořizovací cena je vyšší neţ CZK40.000 a doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok. 

 Odepisovaný dlouhodobý majetek je rozdělen do 5 odpisových skupin s různou dobou 

odepisování. Přehled rozdělení uvádí podrobně zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále 

jen „ZDP“) ve svých přílohách č. 1 aţ 5. 

                                                 
18

 Vyhláška č. 459/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
19

 Drobný hmotný a nehmotný majetek. 
20

  §26 aţ § 31 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Legislativa platná v roce 2009 a 2010 umoţňovala společnostem výběr ze tří moţností 

odepisování: 

a) mimořádné odpisy
21

  

  hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, pořízený v období 1. ledna 2009     

do 30. června 2010 můţe poplatník, který je jeho prvním vlastníkem odepsat bez 

přerušení do 100 % vstupní ceny během 12 měsíců; 

 hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2, pořízený v období 1. ledna 2009      

do 30. června 2010 můţe poplatník, který je jeho prvním vlastníkem odepsat bez 

přerušení do 100 % vstupní ceny během 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se 

uplatní rovnoměrné odpisy do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších 

bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní rovnoměrné odpisy do výše 40 % 

vstupní ceny hmotného majetku. 

b) rovnoměrné odpisy – výhodou je jednoduchost, v prvním roce je odpis nejniţší             

a v dalších letech odepisování je jiţ pořád stejný, navíc je moţné odepisování majetku 

zařazeného v odpisové skupině 1 aţ 3 urychlit o 10 %, 15 % nebo 20 %. Přehled sazeb 

uvádí tabulka č. 2.2. 

 

Tabulka 2. 2 Základní odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování (v %) 

 

Odpisová v 1. roce v dalších letech 

skupina odepisování Odepisování 

1 20,00 40,00 

2 11,00 22,25 

3 5,50 10,50 

4 2,15 5,15 

5 1,40 3,40 

6 1,02 2,02 

Zdroj: § 31, ZDP 

 

 

 

                                                 
21

 § 30a,  ZDP. 
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c) zrychlené odpisy – nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odepisování, také u této 

varianty umoţňuje zákon urychlení o 10 %, 15 % a 20 %, ale za jiných podmínek neţ 

u odpisů rovnoměrných
22

. Sazby k jednotlivým odpisovým skupinám uvádí        

tabulka 2.3. 

 

Tabulka 2. 3 Základní odpisové sazby pro zrychlené odepisování (v %) 

 

Odpisová v 1. roce v dalších letech 

skupina odepisování odepisování 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 

Zdroj: § 32, ZDP 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
23

 

 

 Odepisovaný dlouhodobý nehmotný majetek je charakterizován jako zřizovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je 

veden v účetnictví jako nehmotný majetek, jehoţ pořizovací cena je vyšší   neţ CZK 60.000   

a doba pouţitelností delší neţ 1 rok. 

 Nehmotný majetek se odepisuje měsíčně a po dobu stanovenou zákonem, který 

stanový pro jednotlivé druhy počet měsíců odepisování, například software                            

se  odepisuje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců. 

 

Slevy na dani (v částkách za kalendářní rok)
24

 

a) CZK 18.000 za kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením 

b) CZK 60.000 za kaţdého zaměstnance s těţším zdravotním postiţením. 

 

                                                 
22

 § 32, ZDP. 
23

 § 32a, ZDP. 
24

 § 35, ZDP. 
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Sazba daně z příjmů korporací kromě penzijních a investičních fondů činí 19 %. 

 

Zdaňovacím obdobím je zpravidla 12 po sobě jdoucích měsíců (jeden kalendářní rok) 

nebo hospodářských rok (za podmínky, ţe období začíná prvním dnem jiného měsíce           

neţ ledna).  

 

Daňové přiznání a zálohy na daň 

 Daňové přiznání podávají společnosti, které nemají povinnosti ověření účetní 

uzávěrky svému místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. března.  Společnosti 

s povinností ověření účetní uzávěrky auditorem podávají daňové přiznání                  

nejpozději 30. června. 

 Povinnost ověření účetní uzávěrky mají společnosti, které splnily jednu z těchto          

tří podmínek
25

: 

 hodnota celkových aktiv společnosti je vyšší neţ CZK 40 milionů; 

 roční úhrn čistého obratu více neţ CZK 80 milionů, 

 průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období více neţ 50. 

 

Společnost, které vznikne při po podání daňového přiznání nárok na vrácení přeplatku na 

dani z příjmů, si podá k příslušnému finančnímu úřadu ţádost o jeho navrácení. Finanční úřad 

pak jeho ţádost ve lhůtě 30 dnů zpracuje a přeplatek společnosti vrátí (za podmínky, ţe je 

částka vyšší neţ CZK 100)
26

.  

 

 Zálohy na daň platí poplatníci, jejichţ poslední daňová povinnost přesáhla           

CZK 30.000, avšak nepřesáhla CZK 150.000, platí zálohy na daň na zdaňovací období a to   

ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci, jejichţ poslední daňová 

povinnost přesáhla CZK 150.000, platí zálohy na zdaňovací období, a to ve výši ¼ poslední 

známé daňové povinnosti (zálohy jsou splatné 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.).“
27

 

 

 

 

                                                 
25

 § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
26

 § 154 a §155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
27

 § 38a, ZDP. 
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2.2.2 Daň z příjmů fyzických osob 

 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou dle platné české legislativy všechny 

fyzické osoby, které lze rozdělit do dvou skupin na daňové rezidenty a na daňové nerezidenty. 

Za daňového rezidenta je povaţována osoba, která: 

a) má trvalé bydliště na území České republiky; 

b) se zdrţuje na území České republiky déle neţ 183 v příslušném kalendářním roce,       

a to souvisle nebo v několika obdobích během kalendářního roku.
28

 

Daňovým nerezidentem je charakterizována osoba, která nesplňuje ani je jednu z výše 

uvedených podmínek, ale přesto u ní existují příjmy plynoucí z činnosti nebo z vlastnictví  

majetku na území České republiky.  

 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají všechny příjmy těchto osob s výjimkou příjmů, 

které nejsou jejím předmětem. Do této kategorie patří příjmy z dědictví; příjmy získané 

darováním s výjimkou darů získaných v souvislosti s výkonem závislé činnosti a funkčními 

poţitky a jinou samostatně výdělečnou činností. 
29

 

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy: 

 ze závislé činnosti a funkční poţitky; 

 z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti; 

 z kapitálového majetku; 

 z pronájmu a ostatní příjmy dle § 10 ZDP. 

 

Mnoho příjmů, které jsou předmětem daně, je však od této daně osvobozeno. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří sociální příjmy ve formě sociálních a nemocenských dávek, dále 

pak starobní a invalidní důchody (u starobních důchodů pouze do výše 36násobku minimální 

mzdy, v roce 2010 činí tato částka CZK 288.000) a náhrady škod od pojišťoven, pokud        

ke škodě nedošlo při podnikání. 
30

 

 

 

 

                                                 
28

 § 2, ZDP. 
29

 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2010, str. 138. 
30

 Přehled všech osvobozených příjmů je uveden v § 4, ZDP. 
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Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6, ZDP) 

 

 Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního nebo členského   

a obdobného poměru, v nichţ poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen 

dbát příkazů plátce; 

b) příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným; 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.
31

  

 

Za příjmy ze závislé činnosti se povaţují také nepeněžní příjmy poskytované 

zaměstnancům zaměstnavatelem v některé z těchto forem: 

 bezplatné pouţívání sluţebního motorového vozidla pro soukromé účely, pak se 

základ daně zaměstnance zvýší o 1 % vstupní ceny vozidla za kaţdý kalendářní měsíc 

pouţívání vozidla; 

 zaměstnavatelem zaplacené nájemné za zaměstnance u bytu, který není v majetku 

podniku (pokud je byt v majetku podniku povaţuje se za tento příjmem pouze rozdíl 

mezi zvýhodněnou a běţnou cenou nájmu).  

 příspěvky zaměstnavatele svým zaměstnancům na dopravu do zaměstnání, aj.
32

 

 

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7, ZDP) 

 

 Mezi příjmy z podnikání se řadí příjmy: 

a) ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; 

b) ze ţivnosti (fyzické osoby podnikající podle ţivnostenského zákona); 

c) z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňový poradci apod.); 

d) z uţití nebo poskytnutí průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a autorských 

práv (licence, patenty, literární díla, softwarové produkty); 

e) z výkonu nezávislého podnikání (profesionální sportovci, herci a zpěváci, soudní 

znalci, tlumočníci, insolvenční správci a další). 

 

                                                 
31

 § 6, ZDP. 
32

 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2010, str. 147. 
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Fyzické osoby, jejichţ příjmy se řadí do kategorie a) aţ c) se mohou rozhodnout, zda 

budou své daňové výdaje uplatňovat dle skutečných daňových výdajů evidovaných formou 

daňové evidence příjmů a výdajů nebo vyuţijí jednodušší formu paušálu (procentem 

z příjmů). U příjmů ze zemědělské výroby a řemeslných ţivností se uplatňují paušální výdaje 

ve výši 80 %, u příjmů z ostatních ţivností ve výši 60 % a u příjmů z jiného podnikání, podle 

zvláštních předpisů ve výši 40 %.  Pokud se fyzické osoby, které podnikají rozhodnout vést 

daňovou evidenci (evidenci příjmů a výdajů pocházejících z podnikatelské činnosti v členění 

potřebném pro zjištění základu daně na daňové a nedaňové; zahrnující také údaje o majetku    

a závazcích) stanoví se základ daně z příjmů z podnikání jako rozdíl daňových příjmů             

a výdajů získaných z této daňové evidence.
33

 Zvolený způsob uplatňování výdajů nelze 

během doby trvání podnikatelské činnosti měnit. Jedinou povolenou změnou je přechod 

vedení daňové evidence na vedení účetnictví.  

 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8, ZDP) 

 

 Do této kategorie příjmů patří úroky z vkladů na běţných účtech, které podle banky 

nejsou určeny k podnikání; úrokové výnosy z obligací, podíly na zisku kapitálových 

společností a druţstev a dividendy; podíly na zisku tichého společníka. Převáţná většina 

těchto příjmů je zdaňována sráţkou přímo u zdroje.
34

 

 

Příjmy z pronájmu (§ 9, ZDP) 

 

 Tvoří dílčí základ daně a jedná se o příjmy z dlouhodobého (ne příleţitostného) 

 pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor. Základem daně je rozdíl 

mezi dosaţenými příjmy z pronájmu a výdaji s tím pronájmem spojenými. Zákon umoţňuje 

uplatnit budˇskutečné výdaje nebo výdaje formou paušálu ve výši 30 % z příjmů.
35

 

  

Daň z příjmů fyzických osob se vypočítá jako součet všech dílčích základů daně (příjmy 

ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních příjmů), 

ponížený o nezdanitelný základ daně a odečitatelné položky, zaokrouhlený na celé 

                                                 
33

 § 7b, ZDP. 
34

sráţková daň, § 36, ZDP. 
35

 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2010, str. 154. 
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stovky dolů a vynásobený sazbou daně. Takto zjištěná daň z příjmů se ještě následně 

upraví o slevy na dani.  

 

Nezdanitelný základ daně a odečitatelné položky
36

 

 

 Základ daně z příjmů fyzických osob lze poníţit o následující: 

a) hodnotu darů na veřejně prospěšné účely poskytnutá obcím, krajům, právnickým 

osobám se sídlem na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské 

unie, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na financování vědy a vzdělávání;   

na účely sociální, zdravotnické, humanitární a náboţenské pro registrované církve ve 

výši maximálně 10 % ze základu daně, minimální hodnota poskytnutého daru, které 

lze odečíst je CZK 1.000 za zdaňovací období; jako dar na zdravotnické účely se 

hodnota jednoho bezpříspěvkového odběru krve oceňuje částkou CZK 2.000; 

b)  hodnota zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, 

poskytnutého na financování údrţby, stavby či koupi rodinného domu nebo bytu; 

c) příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem 

podle smlouvy o penzijním připojištění; odečíst lze částku příspěvků za kalendářní rok 

sníţenou o CZK 6.000 v maximální výši CZK 12.000; 

d) příspěvky zaplacené na soukromé ţivotní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené 

s pojišťovnou, která má oprávnění k provozování činnosti na území České republiky,  

v maximální výši CZK 12.000; 

e) členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace, maximálně do               

výše 1,5% zdanitelných příjmů; 

f) úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem, nejvýše však CZK 10.000. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 § 15 ZDP. 
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Slevy na dani z příjmů fyzických osob
37

 

 

 Kaţdý poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na slevu na poplatníka ze 

stanovené daně ve výši CZK 24.840 za zdaňovací období. Další (roční) slevy
38

 se uplatňují 

podle jeho rodinného a zdravotního stavu: 

a) sleva CZK 24.840 na manţelku ţijící s poplatníkem ve společné domácnosti, 

pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období CZK 68.000, je-li 

manţelka drţitelka průkazu ZTP/P zvyšuje se tato sleva na dvojnásobek; 

b) sleva CZK 2.520, pokud je poplatník příjemcem invalidního důchodu pro 

invaliditu prvního a druhého stupně; 

c) sleva CZK 5.040, pokud je poplatník příjemcem invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně; 

d) sleva CZK 16.140 pro drţitele průkazu ZTP/P; 

e) sleva CZK 4.020 pro poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí 

povolání do dovršení věku 26 let po nebo po dobu prezenční formy studia 

doktorandského studijního programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání aţ 

do dovršení věku 28 let; 

f) sleva CZK 11.604 na vyţivované dítě, které ţije s poplatníkem ve společné 

domácnosti, slevu uplatňuje pouze jeden z rodičů vyţivovaného dítěte. 

  

Sazba daně a daňové přiznání 

 

  Od roku 2008 činí sazba daně z příjmů fyzických osob 15 % ve zdaňovacím období 

jednoho kalendářního roku.  Příjmy z kapitálového majetku podléhají sráţkové dani, taktéţ   

se sazbou 15 %. 

 Kaţdý poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen budˇ samostatně nebo 

prostřednictvím svého zaměstnavatele, popř. daňového poradce, podat daňové přiznání  

k příslušnému finančnímu úřadu
39

 a to nejpozději do 31. března.  

 

                                                 
37

 § 35ba  ZDP. 
38

 tyto slevy se uplatňují především při měsíčním zdanění příjmů; pokud nárok na slevu netrvá celé zdaňovací 

období, pouţije se pouze 1/12 hodnoty slevy za kaţdý měsíc, ve kterém nárok na tuto slevu vzniknul. 
39

 příslušnost je dána trvalým bydlištěm poplatníka. 
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2.2.3 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 

Systém sociálního pojištění České republiky lze rozdělit na několik subsystémů 

představovaných veřejným zdravotním pojištěním, nemocenským pojištěním, důchodovým 

pojištěním a státní politikou zaměstnanosti.  

Z příspěvků na veřejné zdravotní pojištění se financuje zdravotní péče pojištěncům, kteří 

mají volbu své zdravotní pojišťovny. Účast na tomto druhu pojištění je povinná pro všechny 

osoby s trvalým pobytem na území České republiky a dále pro osoby bez trvalého pobytu 

v ČR pokud má jejich zaměstnavatel sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.
40

 

 Účastníkům nemocenského pojištění se poskytují nemocenské dávky, podpora při 

ošetřování člena rodiny a peněţitá pomoc v mateřství; z důchodového pojištění jsou hrazeny 

starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Státní politika zaměstnanosti představuje zdroje 

prostředků pro peněţitou podporu v nezaměstnanosti. Platby do všech nebo jen některých 

částí těchto subsystémů nejsou povinné pro všechny osoby, které jsou plátci veřejného 

zdravotního pojištění. Například osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se povinně nemusí 

účastnit ţádného z těchto tří subsystémů, avšak touto neúčastí ztrácí nárok na čerpání 

prostředků ve formě jednotlivých dávek z těchto subsystémů; podnikající fyzické osoby se za 

splnění určitých podmínek
41

 účastní pouze příspěvků na státní politiku zaměstnanosti             

a důchodového pojištění. 

 Základem pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců je jejich hrubá 

mzda, z níţ jim zaměstnavatel srazí a odvede zdravotní pojistné ve výši 4,5 % a sociální 

pojištění ve výši 6,5 %. Zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí z jejich hrubých mezd 

zdravotní pojištění ve výši 13,5 % (9 % platí zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec) a sociální 

pojištění ve výši 25 % (2,3 % nemocenské pojištění, 21,5 % důchodové pojištění                    

a 1,2 % příspěvek na politiku zaměstnanosti). Maximálním vyměřovacím základem pro 

výpočet zdravotního a sociální pojištění je 72 násobek průměrné mzdy za kalendářní rok, coţ        

v roce 2010 představovalo částku CZK 1 707.408. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 §2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
41

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve    

znění pozdějších předpisů. 
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2.3 Nepřímé daně 

 

Mezi nepřímé daně se v České republice řadí daň z přidané hodnoty (DPH), majetkové 

daně (daň z nemovitostí, daň darovací, dědická, daň z převodu nemovitosti), silniční daň, 

spotřební daně a ekologické daně. 

 

2.3.1 Daň z přidané hodnoty 

 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboţí nebo poskytnutí sluţby za úplatu                

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

tuzemsku; pořízení zboţí z členských zemí Evropské unie nebo třetích zemí
42

 s místem plnění 

v tuzemsku.  

Osobou povinnou k dani z přidané hodnoty jsou všechny fyzické a právnické osoby, 

které provádí ekonomickou činnosti (výroba, obchod, poskytování sluţeb, zemědělská 

činnosti, aj) ale také stát, kraje a organizační sloţky státu. Povinnost odvádět daň mají pouze  

plátci daně, tzn. osoby registrované k dani z přidané hodnoty. Mezi ně se řadí nejen 

fyzické a právnické osoby se sídlem na území České republiky, ale i ty, které mají sídlo 

v jiném státu, ale svoji činnost na území ČR uskutečňují (organizační sloţky). Plátcem daně  

je povinně osoba, která překročí registrační limit stanovený ve výši 1 milion korun obratu za 

nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  Dobrovolně se plátci mohou stát i osoby, 

které tuto podmínku nesplňují na základě ţádosti u příslušného finančního úřadu.  

U některých vybraných činností se uplatňuje osvobození od daně
43

 (plátce není 

povinen odvádět DPH). Do této kategorie patří: 

 poštovní sluţby (dodání poštovních zásilek a poštovných poukazů), pokud plnění 

poskytuje drţitel poštovní licence; 

 finanční činnost (převod cenných papírů a obchodních podílů, příjímání vkladů         

od veřejnosti, platební styk a zúčtování, směnárenská činnost); 

 pojišťovací činnost včetně penzijního připojištění; 

 výchova a vzdělávání dětí a mládeţe; 

 vymezené zdravotnické sluţby (např. dodání lidské krve, lidských orgánů, ne však 

výdej nebo prodej léčiv); 

 sociální pomoc; 

                                                 
42

 Ostatní státy světa, které nejsou členy Evropské unie. 
43

 §51 aţ §62 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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 rozhlasové a televizní vysílání, s výjimkou reklam; 

 provozování loterií a jiných podobných her; 

 převod staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí doby tří let od vydání prvního 

kolaudačního souhlasu. 

 

Základní sazba DPH je stanovena na 20 % (do konce roku 2009 to bylo 19 %)            

a sníţená sazba 10 % (9 % do konce roku 2009). Niţší sazbě DPH podléhají potraviny     

a nápoje, s výjimkou alkoholických; knihy, noviny a časopisy; dětské pleny,                   

léky a zdravotnické prostředky, ubytovací sluţby, zdravotnická a sociální péče (pokud 

není osvobozena), pohřební sluţby; pozemní, vodní a letecká doprava cestujících;     

úprava a rozvod vody; stavební a montáţní sluţby spojené se změnou dokončené stavby 

pro bydlení.
44

 

 

2.3.2 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

 

Poplatníkem dědické daně je dědic, který celé dědictví nebo celé dědictví nebo pouze 

jeho část získal v rámci dědického řízení. Součástí dědictví mohou být věci movité                  

i nemovité. Hodnota dědictví se stanoví jako rozdíl nabytého majetku a prokázaných dluhů 

zůstavitele, nákladů spojených s pohřbem a vyřízením dědického řízení. 

Daň darovací se platí při bezúplatném poskytnutí majetku (movitého a nemovitého)         

na základě právního úkonu. Předmětem této daně nejsou dotace příspěvky a podpory            

ze státního rozpočtu.  

Převody nemovitostí nebo přechod vlastnictví k nemovitostem podléhá dani z převodu 

nemovitostí. 

Pro účely výpočtu všech tří typů daní jsou osoby, které jsou nabyvateli majetku 

rozděleny do tří skupin dle příbuzenského vztahu k zůstaviteli, dárci či převodci. Do první 

skupiny jsou zařazeni příbuzní v řadě přímé (děti a manţelé), do druhé skupiny patří další 

příbuzní (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety a manţelé dětí), třetí skupinu pak tvoří 

ostatní fyzické a právnické osoby neuvedené ve skupině I. a II. Přehled sazeb daní je uveden 

v přílohách na konci této práce.
45

 

 

                                                 
44

 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2010, str. 266. 
45

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

předpisů. 
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2.3.3 Daň z nemovitostí 

 

Daň z nemovitostí zahrnuje dvě samostatné části a to: daň z pozemků a daň ze staveb. 

Poplatníkem obou daní jsou většinou vlastnící pozemků, staveb, bytů nebo samostatných 

nebytových prostor evidovaní v katastru nemovitostí.  Za předmět této daně se nepovaţují 

pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení, vodní plochy (s výjimkou rybníkům 

určeným pro intenzivní průmyslový chov ryb) a stavby jako jsou přehrady, vodovodní            

a kanalizační objekty a řady, rozvody energií, veřejné dopravní cesty.  

Daň se vypočítá na základě plošné míry v m
2
. Všechny nemovitostí, podléhající této 

dani, jsou rozděleny do několika skupin; kaţdé skupině zákon určuje základní                   

sazbu v CZK za m
2
, která se dále zvýší o koeficient dle podle obce, na jejímţ katastru           

se nemovitost nachází. Obce mají moţnost výši koeficientu změnit obecně závaznou 

vyhláškou. 
46

 

2.3.4 Spotřební daně
47

 

 

Spotřební dani v České republice podléhají alkoholické nápoje, ropné a tabákové 

výrobky. Přehled sazeb spotřebních daní a podrobné charakteristiky zdaňovaných produktů 

jsou uvedeny v tabulce 2.4, umístěné v přílohách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
47

 Zákon č. 353/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
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3 Vyhodnocení rozdílů v jednotlivých daních 
 

V předchozích dvou kapitolách byly popsány daňové systémy Lotyška a České republiky, 

platný dle platné legislativy v roce 2010. Obsah této kapitoly koresponduje s cílem této práce, 

tj. pomocí komparativní metody zjistit rozdíly mezi oběma daňovými systémy. 

 

3.1 Složitost daňových soustav 

 

Jako jedno z porovnávacích kritérií je zvolena sloţitost daňových soustav. Světová  banka 

kaţdoročně vydává pro jednotlivé členské země (183 zemí) zprávu, v níţ uvádí ţebříček 

sloţitosti daňových soustav a také shrnuje, jak se změnily podmínky pro podnikání 

v jednotlivých zemích. 

Mezi faktory, podle kterých se ţebříček sloţitosti daňových soustav hodnotí, patří: 

 celkový počet daní vybíraných na území států (čím větší počet, tím horší 

umístění); 

 čas potřebný ke splnění všech daňových povinností (od získání potřebných 

informací aţ po vyplnění přiznání jeho doručení finančnímu úřadu a zaplacení 

příslušné daně, včetně uplatnění poţadavku na vrácení přeplatku daně); 

 celkové daňové zatíţení (daň z příjmů, DPH, daň z nemovitosti aj.) vyjádřené 

procentem ze zisku (příjmu). 

Následující tabulka 3.1 uvádí pořadí Lotyšska a České republiky v letech 2009 a 2010 

z celkového počtu 183 porovnávaných zemí. 

 

Tabulka 3.1 Složitost daňových systémů Lotyšska a ČR v letech 2009 a 2010 

 

rok 2009 Pořadí Počet daňových plateb za rok Doba za rok v (h) 

Lotyšsko 45 7 279 

ČR 121 12 613 

rok 2010 

   Lotyšsko 59 7 293 

ČR 128 12 557 

Zdroj: The Worldbank, Doing business 2010 a 2011 
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Z tabulky je patrné, ţe daňový systém ČR je velmi sloţitý a pro poplatníky daně velmi 

časově náročný, ve srovnání s Lotyšskem téměř dvojnásobně.  I přestoţe se pořadí Lotyšska 

v roce 2010 oproti roku 2009 zhoršilo, stále patří mezi 60 nejméně náročných daňových 

systém všech členských zemí Světové obchodní banky. Trendem všech zemí světa je  

postupné zjednodušování jejich daňového systému prostřednictvím sjednocování daňových 

sazeb a také vyuţitím moderní techniky při podávání a vyřizování daňových přiznání. 

 

3.2  Daňové příjmy státního rozpočtu Lotyška a České republiky       

v roce 2010 podle jednotlivých typů daní 

 

Daně jsou důleţitým příjmem státního rozpočtu kaţdého státu, a proto jako další kritérium 

porovnání obou daňových systémů byla zvolena struktura jednotlivých daňových příjmů do 

státního rozpočtu obou zemí. V grafech 3.2 a 3.3 jsou pouţity údaje z roku 2009, protoţe  

kompletní údaje z roku 2010 nejsou dosud dostupné. Ministerstvo financí ČR na svých 

webových stránkách uvádí pouze dílčí čtvrtletní údaje o plnění státního rozpočtu a ke dni 

tisku této práce byly dostupné údaje pouze k 3. čtvrtletí roku 2010. Zveřejnění kompletních 

ročních údajů předchází schválení státního závěrečného účtu za rok 2010, obvykle na začátku 

druhé poloviny následujícího roku. Podobná situace se týká také lotyšského ministerstva 

financí. 

 

Graf 3.2 Struktura daňových příjmů státního rozpočtu Lotyšska v roce 2009 

 

Zdroj: Ministerstvo financí Lotyšska, 2009 

 



36 

Graf 3.3 Struktura daňových příjmů státního rozpočtu České republiky v roce 2009 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2009 

 

Z obou grafů vyplývá, ţe daňové příjmy z DPH jsou téměř totoţné. Velký rozdíl 

ovšem vzniká u prostředků z daně z příjmů fyzických a právnických osob. Do lotyšského 

státního rozpočtu přichází o polovinu více peněţ z daně z příjmů fyzických osob neţ v ČR     

a u daně z příjmů právnických osob je tomu naopak. Největší příjmy obou státních rozpočtů 

tvoří peněţní prostředky z příspěvků na sociální zabezpečení placeného jak zaměstnanci tak 

zaměstnavateli nebo osobami samostatně výdělečně činnými. 

 

3.3  Rozdílnost daňových systémů v oblasti přímých důchodových daní 

 

Stejně jako byly v první a druhé kapitole členěny přímé důchodové daně na daň z příjmů 

korporací (právnických osob), daň příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální 

zabezpečení, je toto členění zachováno i v této podkapitole.  

 

3.3.1 Rozdíly u daní z příjmů korporací 

 

Základním rozdílem je vymezení statusu „daňového rezidenta“. Česká republika tento 

status přiznává pouze společnostem, které má na jejím území sídlo nebo zde sídlí vedení 

společnosti a pokud tato podmínka není splněna, podléhají dani z příjmů pouze příjmy 

plynoucí z činnosti na území ČR. Lotyšská legislativa je přísnější a za daňového rezidenta 

povaţuje všechny společnosti zaloţené a registrované na jeho území bez ohledu na sídlo 
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managementu těchto společností. Dani z příjmů tedy v Lotyšsku podléhají všechny 

celosvětové příjmy takové společnosti.  Dalším podstatným rozdílem obou daňových soustav 

je existence ekonomických zón a svobodných přístavů na území Lotyšska.  V nich je moţné 

příjmy z podnikání zdaňovat za zvýhodněných podmínek. V ČR se ţádná taková území 

nevyskytují.  V českém daňovém systému není moţné jako daňový náklad uplatnit náklady na 

reprezentaci, i přestoţe v mnoha evropských zemích, stejně jako v Lotyšsku to moţné je, a to 

ve výši 40 % z celkové částky těchto nákladů.  Obě daňové soustavy umoţňují daňovým 

poplatníkům uplatnění hodnoty poskytnutých darů.  Lotyšsko dává moţnost plátci daně sníţit 

výši této daně aţ o 20 % z hodnoty darů poskytnutých charitativním a náboţenským 

institucím. Uplatňovaná celková hodnota těchto darů ovšem nesmí překročit limit 85 % této 

celkové hodnoty. V ČR poskytnuté dary do výše 5 % daňového základu tento daňový základ 

sniţují.  Hmotný majetek obě daňové soustavy rozdělují do pěti odpisových skupin                 

a vypočtené odpisy povaţuje za daňově uznatelné náklady. 

 Sazba daně z příjmů korporací je v ČR o 4 % vyšší neţ v Lotyšsku. Obě země také 

předepisují sazby sráţkové daně, česká daňová soustava pouze jednu, lotyšská pět, podle 

různých předmětů této daně. Společnosti v obou zemích podávají roční daňové přiznání. 

V ČR formou papírových a elektronických podání do 31. 3., v Lotyšsku jiţ povinně pouze 

elektronicky do 30.4. Povinné elektronické podání je také jedním z důvodů, proč Světová 

banka povaţuje lotyšský daňový systém za méně sloţitý neţ český. 

 

3.3.2 Rozdíly u daní z příjmů fyzických osob 

 

Zdanění příjmů fyzických osob v obou daňových soustavách je velmi podobné. Lotyšsko   

i ČR mají uzákoněn nezdanitelný základ daně a odečitatelné poloţky. Pro větší názornost je 

proto v této podkapitole pouţit jednoduchý matematický aparát pro výpočet čistého příjmu ze 

zaměstnání v podmínkách lotyšské a české daňové soustavy. Vzhledem k odlišnosti  

národních měn obou zemí, je pouţit pro přepočet lotyšských latů na české koruny kurz ČNB 

ke dni 31. 12. 2010, 1 LVL = 35,328 CZK.  

Jako modelový příklad je pouţita průměrná hrubá mzda lotyšského zaměstnance        

v roce 2010 ve výši LVL 445,00
48

, coţ při pouţití výše uvedeného kurzu přestavuje hrubou 

mzdu českého zaměstnance ve výši CZK 15.721,00. Výsledky jsou zaokrouhlovány na celé 

koruny. Oba výpočtu uvádí tabulky 3.4 a 3. 5. 

                                                 
48

 Podle Central Statistical Bureau (CSB), 2010. 
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Tabulka 3.4 Výpočet čisté mzdy zaměstnance v Lotyšsku 

Položka Částka v LVL Částka v CZK 

hrubá mzda 445,00 15 721 

nezdanitelné minimum 45,00 1 590 

sociální pojištění zaměstnanec (9 %) 40,05 1 415 

základ daně z příjmů 369,95 13 070 

sazba daně z příjmů zaměstnance (26 %) 96,19 3 398 

čistá mzda zaměstnance 308,76 10 908 

sociální pojištění firma (24,09 %) 107,20 3 787 

celkové mzdové náklady firmy 552,20 19 508 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 3.5 Výpočet čisté mzdy zaměstnance v České republice  

Položka Částka v CZK Částka v LVL 

hrubá mzda 15 721 445,00 

zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %) 768 21,74 

sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) 1 022 28,93 

zdravotní pojištění firma (9 %) 1 415 40,05 

sociální pojištění firma (25 %) 3 931 111,27 

super hrubá mzda ↓ 100
49

 21 100 597,26 

sazba daně z příjmů zaměstnance (15 %) 3 165 89,59 

sleva na dani (nezdanitelné minimum) 2 070 58,59 

daň z příjmu (15 %) 1 095 31,00 

čistá mzda 12 896 365,04 

celkové mzdové náklady firmy 21 067 596,33 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

 V České republice se od 1. 1. 2008 pouţívá pří výpočtu čisté mzdy zaměstnance     

tzv. superhrubá mzda
50

, hrubá mzda pracovníka povýšená o zdravotní a sociální pojištění, 

které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Lotyšsko pouţívá stejný model výpočet jako ČR 

před rokem 2008.  

 Z výše uvedených výpočtů je patrné, ţe zaměstnanci v Lotyšsku plátí trojnásobné daně 

ze svých příjmů oproti zaměstnancům v ČR. Ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění 

a dani z příjmů 30,62 % hodnoty hrubé mzdy. Zaměstnanci v ČR odvádí na dani z příjmů, 

zdravotním a sociálním pojištění pouhých 17,97 %, coţ odpovídá poloviční hodnotě oproti 

Lotyšsku.  V přílohách umístěných v zadní části této práce jsou přiloţeny, které jsou 

v Lotyšsku pouţívány pro účely daňového přiznání a registraci k DPH. 

                                                 
49

 Superhrubá mzda se zaokrouhluje na celé stovky dolů. 
50

 § 6 odst. 13, ZDP. 
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3.3.3 Rozdíly v oblasti sociálního zabezpečení 

 

Základním rozdílem daňových soustav České republiky a Lotyšska v oblasti sociální 

zabezpečení je vyčlenění (začlenění) sociálního a zdravotního pojištění do tohoto systému.    

V ČR jsou platby za toto pojištění rozděleny do dvou částí, kdeţto v Lotyšsku jsou součástí 

jednoho odvodu z hrubé mzdy. Příjemcem pojistného na sociální zabezpečení v Lotyšsku je 

Národní fond sociální zabezpečení (součást státního rozpočtu), která dále prostředky 

přerozdělí a vyplácí příspěvky ve formě nemocenských a sociálních dávek. Sociální pojistné  

v ČR se zasílá na účet České správy sociálního zabezpečení, která také pojistné přerozdělení 

s vyplácí také sociální a nemocenské dávky. Příjemcem zdravotního pojistného v ČR jsou 

jednotlivé zdravotní pojišťovny, na jejichţ volbu má kaţdý občan České republiky nárok, 

popřípadě také tuto zdravotní pojišťovnu změnit při splnění zákonné lhůty. 

 Lotyšsko také pro účely platby sociální pojištění rozlišuje, zda se jedná o zaměstnance, 

který je daňovým rezidentem či nikoliv. Pokud zaměstnanec pobývá na území Lotyšska méně 

neţ 183 dní během 12 kalendářních měsíců, nemá povinnost odvádět pojistné na sociální 

zabezpečení, avšak můţe se dobrovolně pro jeho platby rozhodnout.  Zaměstnancům v České 

republice je z jejich hrubé mzdy povinně strháváno a odváděno pojistné v celkové              

výši 11 % z jejich hrubé mzdy, v Lotyšsku tato hodnota představuje pouze 9 %. Vetší rozdíl 

uţ lze pozorovat u pojistného, které za své zaměstnance odvádí zaměstnavatel. V Lotyšsku, 

pokud jsou zaměstnanec i zaměstnavatel daňoví rezidenti činí pojistné 24 % + povinný 

příspěvek na pracovní úrazy 0,09 %, celkově tedy 24,09 % oproti českým zaměstnavatelům, 

který platí pojistné téměř o 10 % více (34 %). Tato skutečnost se také projevuje na celkové 

výši těchto odvodů sociálního pojistného do státních rozpočtů obou zemí. Jak uvádí grafy 3.2 

a 3.3 ve třetí kapitole této práce představují tyto odvody 36 % celkových daňových příjmů 

státního rozpočtu Lotyšska a 42 %  celkových daňových příjmů do rozpočtu ČR v roce 2010. 
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3.4  Rozdílnost daňových systémů v oblasti nepřímých daní 

 

Pro srovnání obou daňových systémů je moţné pouţít pouze DPH, některé vybrané 

spotřební daně a daň z nemovitostí, neboť tyto daňové kategorie se vyskytují v obou 

porovnávaných soustavách. Lotyšsko ve své daňovém systému na rozdíl o ČR neuvádí daň 

dědickou, darovací a z převodu nemovitosti.  

 

3.4.1 Rozdíly u DPH 

 

Česká republika má stanovený pouze jeden registrační limit k DPH a tím je překročení 

částky obratu 1 milion korun za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

V Lotyšsku je těchto limitů více. Pro společnosti, které své výrobky nebo sluţby prodávají 

pouze na území Lotyška, platí stejná podmínka jako v ČR, ovšem registrační limit              

činí LVL 10.000 (CZK 353.280
51

); společnosti, které zboţí nakupují od jiných členských 

zemí EU, jsou povinny se k DPH zaregistrovat, pokud hodnota tohoto zboţí přesáhne       

částku LVL 7.000 bez DPH ( CZK 247.296) kdykoliv v kalendářním roce.  

Obě země pouţívají dvě sazby DPH, niţší totoţnou jak pro ČR tako Lotyšsko 10 %          

a základní sazbu, také téměř shodnou, jen v Lotyšsku je o 1 % vyšší neţ v ČR (21 %). 

 

3.4.2 Rozdíly u spotřebních daní 

 

Rozdílné sazby u jednotlivých druhů produktů podléhajícím spotřební dani nejsou  

předmětem porovnávání, protoţe kaţdá země Evropské unie má nastavené rozdílné výše 

sazeb spotřební daně. 

Nejpatrnějším rozdílem mezi daňovými soustavami Lotyšska a ČR je zdanění kávy           

a nealkoholických nápojů (kromě vody) v Lotyšsku.  Spotřební daň u piva se v ČR stanoví na 

základě produkce pivovaru v rozmezí šesti daňových pásem. Lotyšský daňový systém 

pouţívá pouze jednu, ovšem spotřební daň se stanoví dle obsahu alkoholu v pivě.  

U vín jsou také patrné rozdíly. Česká legislativa předepisuje pouze jednu sazbu daně pro 

vinné meziprodukty. Lotyšsko má zařazeny vinné meziprodukty i lihové nápoje do jedné 

kategorie, která se dále člení na tři podkategorie, podle obsahu alkoholu a jim pak stanovuje 

sazby spotřební daně. 

 

                                                 
51

 Kurz ČNB k 31. 12. 2010, 1 LVL = 35,328 CZK. 
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3.4.3 Rozdíly u daně z nemovitostí 

 

Základním rozdílem u daně z nemovitostí je stanovení výše daně sazbou za m
2 

v České 

republice a Lotyšskem, kde se daň stanovuje procentní sazbou z katastrální hodnoty 

nemovitostí. 
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Závěr 

 

 Cílem této práce byla charakteristika daňových systémů Lotyšska a České republiky 

zohledňující platnou legislativu k 31. prosinci 2010 a jejich vzájemná komparace. Obě země 

spojuje historie a vliv komunistického bloku, jehoţ byly součástí. ČR (tehdy ještě jako ČSFR) 

se z tohoto vlivu vymanila dříve a dalo by se tedy předpokládat, ţe bude mít svůj daňový 

systém propracovanější.  

 V první a druhé kapitole jsou oba daňové systémy popsány. Získávání podkladů pro 

vypracování této práce z oblasti české legislativy nebyl vůbec ţádný problém. Kaţdá 

ekonomicky zaměřená vysoká škola ať jiţ státní nebo soukromá vydává k této problematice 

svoji odbornou literaturu, zákony jsou také publikovány v kniţní nebo elektronické podobě     

a některá vydavatelství kaţdoročně vydávají aktualizované publikace týkající se daňové 

problematiky České republiky. Mnoho uţitečných údajů lze nalézt i na stránkách Českého 

Statistického úřadu. U Lotyšska to bohuţel jiţ tak snadné nebylo.  International Bureau Fiscal 

Documentation (IBFD, se sídlem v Amsterdamu) sice kaţdý rok vydává publikaci s názvem 

European Tax Handbook, v níţ jsou charakterizovány jednotlivé daňové systémy členských 

zemí, ale jako hlavní zdroj informací pro tuto práci byla vyhodnocena jako nedostatečná. 

Ministerstvo financí Lotyšska na svých webových stránkách uvádí stručnou charakteristiku 

lotyšského daňového systému v angličtině, ale ani to nebylo dostačující. Z těchto důvodů jsou 

v práci uvedeny údaje, které se podařilo získat přímo od pracovnice Ilze Meldere z lotyšské 

státní instituce z oblastí daní Treasury of Republic of Lativa a akademické pracovnice 

profesorky Lūcija Kavale z ekonomické fakulty Lotyšské Univerzity v Rize. 

 Třetí kapitolu lze charakterizovat jako stěţejní, neboť právě tato kapitola je zaměřena 

na hlavní cíl této práce – porovnání daňových systémů Lotyšska a ČR. Na první pohled by se 

mohlo zdát, ţe jsou oba daňové systémy téměř podobné, ale při bliţším zkoumání se začaly 

objevovat značné rozdíly. Pro výraznější a objektivnější hodnocení bylo pouţito tří hledisek 

porovnávání.  Jako první srovnávací faktor byla pouţita „sloţitost daňových systémů“ 

vycházejí z hodnocení mezinárodní instituce The World Bank. Zde se ukázalo, ţe český 

daňový systém je oproti lotyšskému dvakrát tak sloţitější a čeští daňoví poplatníci potřebují 

dvakrát více času neţ daňoví poplatníci Lotyšska.  Za největší rozdíl lze povaţovat fakt, ţe 

v Lotyšsku je moţné daňové přiznání podat jiţ pouze elektronicky, kdeţto v ČR daňoví 

poplatníci podávají přiznání jak v podobě papírové tak i elektronicky. Druhým hodnotícím 

kritériem bylo procentní zastoupení jednotlivých daňových příjmů do státního rozpočtu ČR        
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a Lotyšska. Zde velké rozdíly zjištěny nebyly a struktura daňových příjmů je téměř u obou 

zemí shodná.  

 Poslední část třetí kapitoly podrobně srovnává oba daňové systémy v oblasti přímých   

a nepřímých daní a pro větší přehlednost je zde pouţit i výpočet čistých mezd pracovníka 

Lotyšska a pracovníka ČR. Pomocí tohoto výpočtu bylo zjištěno, ţe lidé, kteří pracují 

v Lotyšsku, odvádí státu na daních dvakrát tolik více peněz neţ zaměstnanci v ČR. Oblasti 

sociální zabezpečení je v Lotyšsku také jednodušší, neboť jsou oba odvody na zdravotní          

a sociální pojištění na rozdíl od ČR spojeny do jedné sráţky ze mzdy. V oblasti nepřímých 

daní byly také zjištěny určité rozdíly ve formě rozdílných sazeb u spotřebních daní                   

a sazeb DPH.   

 Celkově se dá lotyšský daňový systém hodnotit jako jednodušší, ale pro poplatníky 

představuje větší daňovou zátěţ neţ daňový systém ČR. 

 Cíl této práce se tedy podařilo splnit a prvotní odhady, ţe oba daňové systému jsou 

téměř podobné, se podařilo vyvrátit.  
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