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1. Úvod 

 Daňové zákony se neustále mění, odráží stav naší společnosti. Některé daně jsou nově 

tvořeny, jiné již tradiční daně jsou rušeny. Majetkové daně patří mezi nejstarší daně vůbec  

a jsou předmětem rozsáhlých diskuzí napříč celou Evropou. Nynější moderní trend, který 

převládá v Evropské unii, razantně reformuje či dokonce ruší některé majetkové daně. Mezi 

odbornou veřejností převládají dva názory. První názor opřený o řadu velice dobrých  

a věcných argumentů, doporučuje majetkové daně zrušit jako celek, nebo zrušit alespoň 

některé majetkové daně. Nejčastějším důvodem je možné dvojí, nebo dokonce trojí zdanění 

příjmů. Například majetek, který je předmětem daně dědické, byl pořízen z příjmů zesnulého, 

z kterých za svého života odvedl daň z příjmů, obdobně lze příklad transformovat i na ostatní 

majetkové daně. Druhý názor, doporučuje majetkové daně v současnosti zachovat a to 

především z důvodu jejich stability a vyzdvihované solidární funkce. Zde lze uvést také ryze 

praktický příklad. Daň dědická, daň darovací či daň z převodu nemovitostí zatěžují u většiny 

poplatníků nahodilý příjem. Dle mého názoru je pro poplatníka mnohem výhodnější zaplatit 

při těchto nahodilých příležitostech poněkud vyšší daň, než například platit vyšší daň 

z příjmů. Jestliže by byla tato „trojdaň“ zrušena, musel by stát tyto daňové příjmy získat na 

jiné dani a sazba daně z příjmů je pro to ideální. Pro poplatníka je lepší zaplatit vyšší 

nahodilou daň, než platit pravidelnou vyšší daň z příjmů. Navíc daň z příjmů odvádí každý 

pracující, ale „trojdaň“ se může mnohým poplatníkům naprosto vyhnout. 

 Ústředním tématem této bakalářské práce jsou právě majetkové daně. Tyto daně jsou 

sledovány nejen v České republice, ale jak již samotný název „Majetkové daně v Evropské 

unii“ napovídá, jsou sledovány i ve vybraných členských zemích Evropské unie. Pro potřeby 

této práce byly zvoleny země, jejichž postavení v rámci Evropské unie je velice silné, jako je 

bezesporu Německo, Francie či Belgie. Dále je práce zaměřena na Slovenskou republiku, 

s níž sdílíme společnou minulost a na Bulharsko, které naopak značně pokulhává za ostatními 

členskými zeměmi Evropské unie.  

Obsahová náplň této bakalářské práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola je 

zaměřena na stručnou charakteristiku České republiky a na detailní charakteristiku českých 

majetkových daní a místních poplatků. Detailně je rozebrána daň z pozemků, daň ze staveb, 

novela zákona o dani z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, 

daň silniční a místní poplatky. Místní poplatky jsou do této kapitoly zahrnuty zcela účelově,  
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a to především kvůli ostatním členským státům, které těmto místním poplatkům často 

přiřazují daňový charakter. 

Druhá kapitola je již věnována charakteristice majetkových daní ve vybraných 

členských státech Evropské unie. Stejně jako v případě České republiky  je u jednotlivých 

států uvedená jejich aktuální stručná charakteristika. Dále jsou v kapitole uvedeny jednotlivé 

majetkové daně, které jsou aplikovány na územích jednotlivých vybraných členských států 

Evropské unie.  Vyzdvihovány jsou především odlišnosti od české úpravy majetkových daní.  

 Třetí kapitola se zabývá harmonizací v rámci Evropské unie. Především je tato 

kapitola zaměřena na harmonizaci majetkových daní a na vytvoření vlastního modelu 

majetkových daní. Model vychází z nedostatků, ale také samozřejmě předností majetkových 

daní jednotlivých členských států Evropské unie. V neposlední řadě se tento model snaží 

napomoci majetkovým daním v České republice. 

 Cílem této bakalářské práce je popsání majetkových daní v České republice, 

Slovensku, Německu, Francii, Bulharsku a Belgii. Také uvedení do harmonizace v Evropské 

unii, se zaměřením na metody harmonizace, proces a principy harmonizace a na přehled 

postupu harmonizace u jednotlivých majetkových daní v České republice. Dále také sestavení 

znaků vlastního ideálního modelu majetkových daní. 

 Metody, které jsou použity při zpracování této bakalářské práce, jsou analýza, syntéza, 

aplikace a v menší míře i komparace. Jako zdroje k vypracování této bakalářské práce jsou 

použity především zákony, literatura a internetové články týkající se majetkových daní.  
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2. Charakteristika majetkových daní v České republice 

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa na Českou  

a Slovenskou republiku. Prezidentem České republiky je od roku 2003 Václav Klaus. 

Zákonodárnou moc tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Počet poslanců, kteří tvoří 

Poslaneckou sněmovnu, je 200 a počet senátorů v Senátu je 81. Česká republika je hodnocena 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako vyspělá země a je řazená mezi 

rozvinutější ekonomiky na světě. Podle statistik OECD vykazuje jednu z nejvíce stabilních  

a nejvíce prosperujících ekonomik z postkomunistických zemí. Základními pilíři ekonomiky 

jsou průmysl a služby, zemědělství a prvovýroba. Česká republika vstoupila do Evropské unie 

1. května 2004. Následující tabulka uvádí základní informace o stavu České republiky. 

Počet obyvatel 10,5 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 78,8 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

145 938 mil. €  

(19 200 €) 

Hlavní město Praha Inflace 

(nezaměstnanost) 

1,2% 

(7,7%) 

Měna Koruna česká         

(1€ = 25,787 Kč) 
Daňová kvóta 34,5% 

 

Tabulka 2.1: Základní ukazatele České republiky a hlavní daňové charakteristiky
1
 

Majetkové daně lze definovat jako zákonem stanovené povinné platby do státního 

rozpočtu plynoucí z držby, respektive nabytí movitého a nemovitého majetku. Jsou nedílnou 

součástí daňového systému České republiky, i když se nepodílí na rozpočtech České 

republiky tak významně, jako ostatní daňové příjmy. OECD dokonce České republice 

doporučila jejich zvýšení. 

Mezi významné vlastnosti majetkových daní patří především jejich stabilita. 

Majetkové daně poskytují konstantní příjmy i během let ekonomické recese. Nejsou tedy 

příliš výnosné, ale jsou využívány hlavně kvůli jejich zmíněné stabilitě. Patří do skupiny 

přímých daní. Všechny majetkové daně jsou daně in rem (z latiny – daně na věc). Nejsou 

závislé na příjmu poplatníka, ale jsou vyměřovány na základě držby nebo nabytí majetku. 

                                                 
1
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz.  

a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN 978-807-2018-819, str. 230 
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Z tohoto tvrzení můžeme odvodit další znak majetkových daní, a to jejich spravedlnost. 

Zatěžují vlastně daňového poplatníka podle velikosti majetku, který vlastní. 

Majetkové daně tedy respektují majetek, ale nerespektují důchodovou situaci 

poplatníka daně. Ten se může jednoduše dostat do platební neschopnosti, jestliže disponuje 

velkým majetkem, ale nedisponuje patřičným důchodovým příjmem. Výše majetkových daní 

je poplatníkovi přesně známa, v mnoha případech (např. daň silniční, daň z nemovitosti) je 

poplatník povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat. V případě majetkových daní je 

téměř nemožný daňový únik nebo je velice složité ho provést. 

Daňové určení jednotlivých majetkových daní se výrazně liší. Výnos z transferových 

daní, což jsou daň darovací, daň dědická a daň z převodu nemovitostí, je odváděn do státního 

rozpočtu. Silniční daň je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Daň z nemovitostí 

směřuje do rozpočtu obcí, což významně napomáhá jejich samostatnosti. 

V České republice jsou tedy majetkové daně zastoupeny již zmíněnou daní 

z nemovitostí, daní dědickou, daní darovací, daní z převodu nemovitosti a daní silniční. 

Majetek je v České republice zatížen i řadou místních poplatků. Následující kapitoly budou 

věnovány detailní charakteristice majetkových daní a místních poplatků. 

Následující tabulka uvádí vývoj daňových příjmů v roce 2009 a 2010, jak ho 

zaznamenalo Ministerstvo financí České republiky. Pro rok 2011 nemá prozatím Ministerstvo 

financí zveřejněný státní závěrečný účet s příslušnými uvedenými daňovými příjmy. Silniční 

daň a daň z nemovitostí mají samostatné údaje, zatímco inkaso z transferových daní (daň 

dědická, daň darovací, daň z převodu z nemovitostí) je vedeno souhrnně pod pojmem 

majetkové daně. 
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Daň 

Celkem rok 2009 Celkem rok 2010 

Schválený 

rozpočet 

Skutečnost % plnění Schválený 

rozpočet 

Skutečnost % plnění 

Daň z přidané 

hodnoty 
278,6 252,73 90,7 270,8 268,50 99,1 

Daň z příjmů PO 
193,30 127,14 65,8 150,10 129,59 86,3 

Daně z příjmů FO 
162,90 127,39 78,2 134,20 131,08 97,7 

Daň z nemovitosti 
6,40 6,32 98,8 9,60 8,66 90,2 

Spotřební  

Daň 
151,80 131,07 86,3 149,20 138,27 92,7 

Clo 

 
1,60 1,40 87,3 1,30 1,66 127,8 

Silniční  

Daň 
6,50 4,80 73,9 5,50 4,69 85,3 

Majetkové daně 
11,80 8,06 68,3 9,10 7,68 84,4 

Dálniční poplatek 
2,60 2,90 111,5 2,60 3,11 119,5 

Ostatní daně a 

poplatky 
20,82 18,82 90,4 20,04 17,97 89,7 

Daňové příjmy 

celkem 
836,32 680,63 81,4 752,44 711,21 94,5 

 

Tabulka 2.2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (mld. Kč)
2
 

V rozpočtu na rok 2009 byly zpracovány příjmy z majetkových daní, tj. daně 

z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí a daně silniční,  

ve výši 24,7 mld. Kč a pro rok 2010 24,2 mld. Kč. Skutečně dosažené příjmy z těchto daní 

činily pro rok 2009 19,18 mld. Kč a pro rok 2010 20,97 mld. Kč. Na majetkových daních bylo 

v roce 2010 celkově prominuto 67,0 mil. Kč, což je o 6,8 mil. Kč více než v roce 2009. 

Prominutí těchto daní bylo poskytováno především v případech zániků nebo neplatností 

kupních smluv, u nichž zákon poskytuje při splnění podmínek nárok na daňovou úlevu.  

Ministerstvo financí uvádí, že na daních z majetkových a kapitálových převodů, které 

zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři 

čtvrtletí roku 2011 celkem 9,7 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 74,4 %. Podle 

zprávy Ministerstva financí je inkaso majetkových daní ovlivněno také přetrvávajícím 

                                                 
2
 Pokladní plnění státního rozpočtu. In: Ministerstvo financí České republiky [online]. 2011 [cit. 2012-03-08]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ctvrt_poklpln_65971.html?year=PRESENT 



 

11 

 

snížením inkasa daně z převodu nemovitostí v souvislosti s poklesem cen nemovitostí  

a útlumem trhu. Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že skutečný výnos 

majetkových daní může zůstat mírně pod rozpočtovanou úrovní.
3
 

2.1 Daň z nemovitostí 

 Daň z nemovitostí je v České republice upravována zákonem číslo 338/1992 Sb., který 

je součástí daňové soustavy. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1993 a za dobu své 

působnosti byl již mnohokrát novelizován. Naposledy se tomu tak stalo v roce 2011 a novela 

zákona o dani z nemovitostí tak nabyla účinnosti k 1. lednu roku 2012. 

Nemovitost je chápána jako majetek nemobilní, přestěhování tohoto majetku do jiné 

obce tedy není reálné. Navíc služby spojené s nemovitostmi jsou vždy místně vázané.
4
 

Zjednodušeně řečeno daňoví poplatníci poskytují finanční náhradu ve formě daně 

z nemovitostí za místní služby, které svým způsobem zvyšují hodnotu těchto nemovitostí. 

Daň z nemovitostí má formu daně svěřené, výnos je příjmem obce a je přidělován právě podle 

polohy nemobilní nemovitosti. I když výnos z výběru daní z nemovitostí plní pouze a jedině 

obecní rozpočty, je tato daň spravována finančními úřady. 

Daňová povinnost je tvořena ze dvou daní a to daní ze staveb a daní z pozemků. Tyto 

daně tvoří v konečné výši celkovou daň z nemovitostí, která je však uvedena na jediném 

daňovém přiznání. Daní z nemovitostí jsou zdaňovány pozemky, stavby, byty a nebytové 

prostory vedené v katastru nemovitostí umístěné na území České republiky, na které se 

nevztahuje osvobození dle § 4 a § 9 zákona o dani z nemovitostí a to bez ohledu na to, jestli je 

poplatník fyzická nebo právnická osoba. Daň z nemovitostí je často hodnocena daňovými 

poplatníky dosti negativně, důvodem je především to, že vlastnictví nemovitosti nemusí nést 

nutně příjem, ze kterého by se dala daň odečíst. 

Daňové přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat příslušnému správci 

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

podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena 

v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto 

                                                 
3
 Ministerstvo financí ČR, Příjmy státního rozpočtu. In: Státní závěrečný účet [online]. 2011 [cit. 2012-03-29]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2010_C_II_pdf.pdf 

4
 Daň z nemovitostí u nás a v Evropě: Porovnání právní úpravy a daňových výnosů[online]. 1999 [cit. 2012-03-

09]. ISSN Deník Veřejné správy. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=9712 
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předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření 

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

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

období.  

Zdaňovacím obdobím pro daň z nemovitostí je kalendářní rok. Daň z nemovitostí je 

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

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

U ostatních poplatníků daně se daň platí také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 

31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne- li roční daň 

z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného 

zdaňovacího období. 

Důvodů k rozdělení dani z nemovitostí na dva oddíly (daň z pozemků, daň ze staveb) 

je hned několik. Pozemky i stavby se liší pro potřeby tohoto zákona jak v poplatnících, tak  

i v sazbách, základech daně a dalších rozhodných faktech pro správné stanovení daňové 

povinnosti. Pro lepší přehlednost se dále budu věnovat každému oddílu daně z nemovitostí 

zvlášť.  
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Daň z příjmů FO
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Obrázek 2.1: Struktura daňových příjmů obcí v ČR v roce 2011  
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2.1.1 Daň z pozemků 

 Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené 

v katastru nemovitostí. Tato daň naopak neupravuje pozemky zastavěné stavbami uvedenými 

v § 7 odstavci 1 nebo 2 v rozsahu půdorysu těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se 

nacházejí ochranné lesy a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníku sloužících 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu státu. 

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

státu je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle 

zvláštních právních předpisů, právnická osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se 

změnilo ve výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. Dalším daňovým poplatníkem může 

být také nájemce pozemku a to v případě, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí 

zjednodušeným způsobem, pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky  

nebo Správou státních hmotných rezerv a pozemky převedené na základě rozhodnutí  

o privatizaci na Ministerstvo financí. Uživatel se stává poplatníkem daně z pozemků v situaci, 

kdy vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po 

předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. Má-li povinnost platit daň 

z pozemků více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně, není-li stanoveno jinak. 

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

V tomto souhrnu osvobozených pozemků jsou například zahrnuty pozemky ve vlastnictví 

státu, pozemky, na nichž jsou umístěny hřbitovy, zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní 

pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci 

technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní 

výrobě. 

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

a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m
2
 

průměrnou cenou stanovenou za 1 m
2
 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 zákona 

o dani z nemovitostí. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů  

k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m
2
 a částky 3,80 Kč. 

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m
2
 zjištěná k 1. lednu 

zdaňovacího období. 
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Obrázek 2.1.1: Podíl jednotlivých druhů pozemků v České republice 2011
5
 

 

 

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

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

chovem ryb je 0,25%. Nově je v zákoně o dani z nemovitostí zavedená sazba za 1 m
2
 pro  

tzv. zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní 

sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a to na 1 Kč nebo pro 

průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní 

podnikatelskou činnost a to na 5 Kč. Sazba u stavebních pozemků je stanovena na 2 Kč, dále 

sazba u ostatních ploch činí 0,20 Kč a u zastavěných ploch a nádvoří také činí 0,20 Kč. 

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

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

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

na celé koruny nahoru. 

                                                 
5
 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 
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Základní sazba daně se násobí koeficientem podle počtu obyvatel: 

 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 10 000 obyvatel 

 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

 4,5 v Praze. 

Obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit 

o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.  
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 Základ daně Sazba daně 

Orná půda, chmelnice, 

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

Trvalé travní porosty Výměra x cena půdy 0,25% 

Hospodářský les 

Cena pozemku nebo 

výměra x 3,80 Kč 

0,25% 

Rybník s intenzivním a 

průmyslovým chovem ryb 

Cena pozemku nebo 

výměra x 3,80 Kč 

0,25% 

Zastavěná plocha a nádvoří Výměra 0,20 Kč 

Stavební pozemek Výměra 2,00 Kč 

Ostatní plocha Výměra 0,20 Kč 

Zpevněná plocha pozemku 

(Zemědělská prvovýroba, 

lesní a vodní hospodářství) 

Výměra 1,00 Kč 

Zpevněná plocha pozemku 

(Průmysl, stavebnictví, 

doprava, energetika, ostatní 

zemědělská výroba, ostatní 

podnikatelská činnost) 

Výměra 5,00 Kč 

 

Tabulka 2.1.1: Sazby a základy daně z pozemků 
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2.1.2 Daň ze staveb 

 Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, pro které byl vydán 

kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního 

souhlasu a stavby kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dřívějších 

právních předpisů dokončené. Za předmět daně ze staveb se dále považují stavby způsobilé 

k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení 

stavebnímu úřadu a užívané. Důležitou součástí § 7 zákona o dani z nemovitostí, která se 

právě týká předmětu daně ze staveb, jsou také byty a nebytové prostory včetně podílů na 

společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.  

 Předmětem daně ze staveb naopak nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné 

nebytové prostory, které jsou samostatně předmětem daně, dále stavby přehrad, jimiž se 

upravuje vodní tok, stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod. Předmětem daně ze staveb 

dále nejsou stavby na ochranu před povodněmi, stavby k odvodňování a zavlažování 

pozemků, stavby rozvodu energií, stavby sloužící veřejné dopravě a nově také stavby 

zpevněných ploch pozemků. 

 Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru.  

U staveb, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví státu je poplatníkem daně organizační 

složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, právnická 

osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se změnilo ve výpůjčku podle zvláštního 

právního předpisu. Nájemce může být poplatníkem daně ze staveb, pokud se jedná o stavbu, 

byt nebo nebytový prostor spravovaný Pozemkovým fondem České republiky, Správou 

státních hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí  

o privatizaci, které jsou pronajaty. Má-li vlastnické právo více subjektů, platí daň společně  

a nerozdílně. 

 Osvobození od daně ze staveb je uvedeno v § 9 zákona o dani z nemovitostí. 

V tomto souhrnu osvobozených staveb jsou například zahrnuty stavby ve vlastnictví státu, 

stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně 

systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie 

solární, větrné, geotermální a biomasy nebo stavby ve vlastnictví církví a náboženských 

společností státem uznaných, sloužících k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu 

duchovní správy těchto církví a náboženských společností. 
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Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m
2
 podle stavu 

k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez závislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí 

plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku  

ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět 

obvodového pláště stavby na pozemek. Základem daně z bytu nebo ze samostatných 

nebytových prostor je výměra podlahové plochy bytu v m
2
 nebo výměra podlahové plochy 

samostatného nebytového prostoru v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, 

vynásobená koeficientem 1,20. 

Pro účely stanovení sazby daně ze staveb rozlišuje zákon o dani z nemovitostí obytný 

dům, stavbu tvořící příslušenství k obytnému domu, stavbu pro individuální rekreaci, rodinný 

dům užívaný pro individuální rekreaci, garáž vystavěná odděleně od obytného domu, 

samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž, stavbu užívanou pro podnikatelskou činnost 

a samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost, ostatní stavby, byty  

a ostatní samostatné nebytové prostory. Sazba daně těchto staveb je v rozmezí 2 Kč za 1 m
2
 

až 10 Kč za 1 m
2
. Základní sazba daně se dále zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní 

podlaží u obytných domů, staveb určených pro rekreaci, garáží vystavěných odděleně  

od obytných domů a u ostatních staveb, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží 

přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní 

sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Základní nebo zvýšená sazba 

daně se dále násobí koeficientem podle počtu obyvatel, který nabývá stejných hodnot jako  

u daně z pozemků. 

Pro stanovení daně ze staveb v české republice se používá stejný vzorec jako pro 

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

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

koruny nahoru. 

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

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

poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, 

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

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

z pozemků. 
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2.1.3 Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 

 Daň z nemovitostí se v roce 2012 opět novelizovala. Dlouho očekávaná novela daně 

z nemovitostí měla za cíl odstranit chyby ve výkladu, tykající se zařazení plošných staveb, 

respektive zpevněných ploch. V předešlém znění zákona o dani z nemovitostí v roce 2011 

platilo, že plošná stavba může být předmětem daně ze staveb, nebo předmětem daně 

z pozemků. Rozhodnutí o zařazení mezi stavby nebo mezi pozemky má však významný vliv 

na celkovou výši daně z nemovitosti. Zatímco sazba daně ze staveb se pohybuje v rozmezí od 

2 Kč do 10 Kč za každý 1 m
2
, sazba daně z pozemků se nachází ve výši 0,2 Kč za každý 1 m

2
. 

Například pokud je zpevněná plocha o výměře 1000 m
2
 zdaňována jako pozemek sazbou  

0,2 Kč za 1 m
2
, je vypočtená daň rovna 200 Kč. Pokud je tato plocha však brána jako stavba  

a zdaňována sazbou 10 Kč za 1 m
2
, je vypočtená daň rovna 10 000 Kč. Rozdíl na dani 

z nemovitosti mohl být v minulosti tedy dosti patrný a to například o 9 800 Kč.  

Poplatníci si tedy přirozeně snažili přiznávat zpevněné plochy jako pozemky, zatímco 

úřady požadovaly, aby byly zpevněné plochy přiznávány jako stavby. V mnoha případech 

musely tyto spory řešit správní soudy. Jenže ani soudy nerozhodovaly stejně a příslušné 

rozsudky si často protiřečily. 

 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 338/1192 Sb., o dani z nemovitosti, 

která zavedla speciální sazbu daně z pozemků pro zpevněné plochy užívané k podnikatelské 

činnosti nebo v souvislosti s ní. Za zpevněné plochy se považují pozemky nebo jejich části, 

které jsou evidovány v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněný stavbou bez svislé nosné konstrukce.  

Mezi typické představitele zpevněných ploch patří komunikace, parkoviště, výstavní plochy, 

manipulační plochy mezi jednotlivými budovami a plochy pro překládání zboží. Výše sazby 

daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, 

činí podle § 6 zákona o dani z nemovitostí 1 Kč za 1 m
2
 pro zemědělskou prvovýrobu, lesní  

a vodní hospodářství a 5 Kč za 1 m
2 

pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní 

zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost. 
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2.2 Transferové daně 

 Transferové neboli převodové daně v České republice upravuje zákon číslo 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Jak už vyplývá z názvu 

zákona, pod daně převodové v České republice spadá daň dědická, daň darovací a daň 

z převodu nemovitostí.  

Tyto daně se váží ke změně vlastníka a postihují nabytý nebo převedený majetek. 

Transferové daně mají jednorázový charakter a zatěžují nahodilé a neočekávané příjmy. 

Zdaňované příjmy získává nabyvatel bez vlastního úsilí nebo přičinění. 

Všechny uvedené transferové daně mají smysl pouze v tom případě, že budou 

existovat společně. Jestliže by tomu tak nebylo, mohlo by docházet k obcházení zákona  

a k rapidnímu snížení výnosu z těchto daní. Podle Láchové je hlavním argumentem pro 

existenci transferových daní v současnosti fakt, že mohou zdaňovat některé příjmy, které by 

jinak unikly zdanění daní z příjmu.
6
 

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

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

nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou rovně 

postaveny vztahy založené osvojením. Do první skupiny patří příbuzní v řadě přímé  

a manželé. Do druhé skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, 

strýcové, tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které 

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

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

domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do třetí 

skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby. 

Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno nabytí majetku děděním anebo 

bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v první a druhé 

skupině. Další osvobození od transferových daní je řešeno v § 19 a § 20 zákona o dani 

dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. U daně dědické i u daně darovací navíc platí 

osvobození 20 000,- Kč u třetí skupiny poplatníků. 

                                                 
6
 LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, 271 s. ISBN 978-80-7357-

320-1. 
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Datum pro podání daňového přiznání k dani dědické a dani darovací není konkrétně 

určeno. Poplatník je povinen podat příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani 

darovací do 30 dnů ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, 

kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li o daň dědickou. Pokud jde o daň darovací, tak je 

poplatník povinen podat daňové přiznání do 30 dnů od dne, v němž došlo k bezúplatnému 

nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý 

majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny nebo byla daňovému subjektu doručena 

smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatné zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí  

nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není 

evidována v katastru nemovitostí. Dále uplynul-li příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné 

nabytí majetku fyzickou nebo právnickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odstavce  

4 a odstavce 10. Přiznání k dani dědické a darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý  

nebo poskytnutý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání  

podle odstavce 5 nepodává. 

V případě daně z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat přiznání k dani 

z převodu nemovitostí místně příslušnému správci daně nejpozději do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, nabyla 

účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována 

v katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky. Dále, v němž 

bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě  

nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu 

rozhodnutí nebo exekuci a nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu 

doručena jiná listina, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitostem, 

nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví uvedený v písmenech a) až c). 

Splatnost transferových daní se opět liší. Zatímco daň dědická a daň darovací jsou 

splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru, tak daň z převodu nemovitostí je 

splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 
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2.2.1 Daň dědická 

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

ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného 

orgánu, jímž bylo řízení skončeno. 

 Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetek pro účely daně dědické 

jsou věci nemovité, byty a nebytové prostory, dále věci movité, cenné papíry, peněžní 

prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty. 

Z nemovitostí na území České republiky se vybere daň bez ohledu na státní občanství  

nebo pobyt zůstavitele. Pokud byl zůstavitel občanem České republiky, ale neměl trvalý pobyt 

v tuzemsku nebo nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, 

který se nachází v tuzemsku. 

 Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená  

o prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, cenu majetku 

osvobozeného od daně dědické, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměnu  

a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných 

povinností uložených v řízení o dědictví a dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému 

státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek předmětem daně dědické 

v tuzemsku.  

Sazba daně dědické se pohybuje v rozpětí 7 % až 40 % dle závislosti na výši základu 

daně nabytého majetku děděním a je podobně jako ve většině zemí klouzavě progresivní.
7
 

Výsledná částka se násobí koeficientem 0,5. Daň dědická je tedy o polovinu levnější než daň 

darovací. Pro správné stanovení daně dědické je tedy rozhodující správný výpočet základu 

daně a přiřazení adekvátní sazby daně. 

Poplatník uvádí v daňovém přiznání pouze skutečnosti rozhodné pro správné 

stanovení a výpočet daně. Na základě údajů, které jsou v tomto přiznání uvedeny, správce 

daně sám daň vypočítá a poplatníkovi pouze zašle platební výměr.  

 

                                                 
7
 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 385 s. Beckova edice právo  

a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6 (BROž.). str. 171 
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2.2.2 Daň darovací 

 Poplatníkem daně darovací může být nabyvatel nebo dárce. Při bezúplatném 

poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v České republice, právnickou 

osobou, která nemá sídlo v České republice, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt 

v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně 

darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, dostává se do role ručitele. 

 Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu 

nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti, 

movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Předmětem daně darovací naopak nejsou plnění 

nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, 

důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, bezúplatná nabytí majetku, která jsou 

příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí 

majetku, která jsou předmětem daně dědické, dále také dotace, příspěvky a podpory  

ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných 

peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů  

a jiných peněžních fondů cizího státu. To se však netýká peněžních fondů spravovaných 

podnikatelskými subjekty. Předmět daně darovací dále také nezahrnuje prostředky poskytnuté 

pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci nebo prostředky poskytnuté z rozpočtu 

Evropské unie nebo z Národního fondu. 

 Základ daně darovací je cena majetku, který je předmětem daně, snížená o prokázané 

dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, což může být například 

nesplacená hypotéka. Dále se snižuje o cenu majetku osvobozeného od daně darovací, clo  

a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené 

z ciziny. 

 Sazba daně darovací se stejně jako daně dědické se pohybuje v rozpětí 7 % až 40 % 

dle závislosti na výši základu daně bezúplatně nabytého majetku a je stejně jako sazba u daně 

dědické klouzavě progresivní.  

 Stejně jako u daně dědické, výslednou daňovou povinnost vypočítává sám správce 

daně a poplatník uvádí do daňového přiznání pouze příslušné potřebné údaje. 
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2.2.3 Daň z převodu nemovitostí 

 Poplatníkem daně z převodu nemovitostí mohou být poplatníci v roli převodce  

nebo nabyvatele. Většinou je poplatníkem daně z převodu nemovitostí prodávající. V případě, 

když je poplatníkem převodce (prodávající), tak se nabyvatel stává ručitelem. Pokud jde  

o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, 

vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě 

anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva v souvislosti 

s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení 

likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, se poplatníkem stává nabyvatel. 

Dále je poplatníkem převodce i nabyvatel a to v případě, jde-li o výměnu nemovitosti. 

Převodce i nabyvatel platí v tomto případě daň společně a nerozdílně. 

 Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou úplatné převody nebo přechody 

vlastnictví k nemovitostem nebo podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu 

převodce, který měl před vypořádáním podílového spoluvlastnictví k nemovitostem. Jestliže 

dochází k výměně nemovitostí, považují se jejich vzájemné převody za převod jeden. Daň se 

vybere z převodu nemovitosti, která má daň z převodu nemovitosti vyšší. 

 Podle Radvana je ve většině případů výpočet české daně z převodu nemovitostí velmi 

jednoduchý. Je založený na porovnávání cen smluvních s cenami zjištěnými podle zákona 

číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Základem daně z převodu nemovitostí je vždy ta 

vyšší z těchto dvou typů cen. Základ daně se dále vynásobí daňovou sazbou, která v dnešní 

době činí 3 %. 
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2.3 Daň silniční 

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

silniční. Tato majetková daň se vztahuje k vlastnictví nebo užívání motorových vozidel 

v České republice. Tato daňová povinnost se týká poplatníků, kteří využívají svých 

motorových vozidel k podnikání. Výnos z inkasa silniční daně je odváděn do Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Láchová uvádí, že tento příjem vytváří finanční zdroje na údržbu, 

opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě.
8
 

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla 

zaregistrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu 

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

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

z registru vozidel. Poplatníkem daně může také být zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní 

náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, 

pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Mezi poplatníky daně silniční 

dále patří osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva  

nebo pohotovostní zásoba nebo stálá provozovna a jiná organizační složka osoby se sídlem 

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

a nerozdílně. 

Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná 

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

výdělečné činnosti nebo jsou užívána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, 

z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů subjektů nezaložených za účelem 

podnikání podle zvláštního právního předpisu.  Předmětem daně jsou také vozidla s nejvyšší 

povolenou hmotností nad 3,5 tuny, určená výlučně k přepravě nákladů, používaná nejen 

k podnikání a registrovaná v České republice. 

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

je celkem rozsáhlý. Mezi osvobozená vozidla například patří: vozidla na elektrický pohon, 

vozidla s hybridním pohonem, jednostopá vozidla, vozidla používající jako palivo zkapalněný 

ropný plyn označovaný jako LPG, vozidla policie, vozidla požární ochrany nebo vozidla 

záchranné služby. 

                                                 
8
 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2010. V Praze: 1. VOX, 

1997-. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-86324-86-9, str. 232 
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Obrázek 2.3: Vymezení předmětu silniční daně
9
 

                                                 
9
 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 385 s. Beckova edice právo  

a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6, str. 281 
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 Základem daně silniční je zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů 

s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených 

hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů a ostatních vozidel. Způsob stanovení 

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

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

ale s menším počtem náprav.
10

 Údaje potřebné pro správné stanovení základu daně jsou 

uvedeny v technickém průkazu vozidla. 

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

sazba daně je 1200 Kč a to při zdvihovém objemu motoru do 800 cm
3
, nejvyšší činí 4200 Kč 

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

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

do 50 400 Kč. Sazba daně se dále může snižovat, například o 25 % při vykonávání činnosti  

v rostlinné výrobě, 48 %, 40 % a 25 % při splnění ekologických kritérií v podobě stáří vozidla 

nebo celých 100 % u subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. 

Sazba se naopak může také zvyšovat a to o 25 % u vozidel registrovaných poprvé v české 

republice nebo zahraničí do 31. prosince 1989. Může být také uplatněna speciální sazba, a to 

v případě, když zaměstnanec používá svůj osobní automobil k absolvování služební cesty  

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

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

Zdvihový objem motoru 

v cm
3 Daň 

Do 800 1200 

800 – 1250 1800 

1250 – 1500 2400 

1500 – 2000 3000 

2000 – 3000 3600 

3000 a vyšší 4200 

 

Tabulka 2.3: Základní sazba daně silniční v ČR 2012 

                                                 
10

 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 385 s. Beckova edice právo  

a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6, str. 286 
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 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou 

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

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

vznikla nebo naopak zanikla daňová povinnost v rozhodném období.  

 Daňové přiznání podává poplatník, kterému vzniká daňová povinnost nejpozději  

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

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

poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Poplatník je 

povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání. 

2.4 Místní poplatky 

 V některých členských státech Evropské unie mají místní poplatky daňový charakter  

a jsou přímo zařazeny do majetkových daní. To je hlavní důvod, proč mají v této bakalářské 

práci místo i české místní poplatky. V České republice jsou místní poplatky součástí 

daňových příjmů obcí, mají charakter místních daní, ale jako daně definovány nejsou. Místní 

poplatky jsou poplatky, které na svém území může, ale také nemusí vybírat obec. Mají tedy 

fakultativní charakter a jejich správu vykonává příslušná obec. Jsou upravovány zákonem 

číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kde je také taxativně uveden jejich výčet.  

Mezi místní poplatky patří: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst nebo částí 

měst, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, 

 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, 
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 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

2.5  Zhodnocení a shrnutí systému daní a poplatků zatěžující majetek 

V České republice je vlastnictví či nabytí majetku zatěžováno daněmi, ale také místními 

poplatky. Majetkové daně tvoří daň z nemovitostí, daně transferové a daň silniční. Místní 

poplatky tvoří poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání 

veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek  

za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst nebo částí měst, poplatek  

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. Pro lepší přehlednost je schéma majetkových daní a místních poplatků 

uvedeno níže.  

 

Obrázek 2.5.1: Struktura majetkových daní v České republice 

Majetkové daně jsou nepostradatelnou součástí českého daňového systému. Jak v celé 

Evropské unii, tak i v České republice jsou však tyto daně velice diskutované téma. Mnozí 

experti z řad ekonomů uvádějí mnoho důvodů pro zrušení majetkových daní jako celku  

nebo alespoň pro zrušení některých majetkových daní. Nejvýznamnějšími důvody pro zrušení 

majetkových daní jsou nízká efektivnost resp. vysoká nákladovost výběru majetkových daní  

a také dvojí, někdy dokonce trojí zdanění příjmů prostřednictvím právě majetkových daní. 

Majetkové daně 

Daň z nemovitostí Transferové daně Daň silniční 

Daň z pozemků Daň ze staveb Daň dědická Daň darovací Daň z převodu 

nemovitostí 
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Např. daň z nemovitostí lze chápat jako dvojí zdanění důchodů a daň z převodu nemovitostí 

lze dokonce chápat jako trojí zdanění důchodů. Z tohoto je patrné, že tento stav vyžaduje 

reformu. Návrhy na zlepšení jsou dále uvedeny v podkapitole „Sestavení znaků ideálního 

modelu majetkových daní“ této bakalářské práce. 

 

 

Obrázek 2.5.2: Struktura místních poplatků v České republice  

V roce 2006 byla vydána Ministerstvem financí České republiky zpráva o zdanění 

příjmů a majetku a to apolitickou expertní skupinou složenou z předních tuzemských 

Místní poplatky 

Poplatek ze psů 

poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, 

poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek ze vstupného, 

poplatek z ubytovací kapacity, 

poplatek za povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst nebo částí měst, 

poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu, 

poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, 

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. 
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odborníků a specialistů.
11

 Tato zpráva hodnotila majetkové daně s ohledem na připomínky 

OECD. Z výsledků, které byly v této zprávě uveřejněny, jasně vyplývá, že je nutné vzít si 

příklad z některých evropských států a do určité míry zreformovat všechny majetkové daně 

tak, aby reflektovaly na současný stav ekonomiky České republiky a hlavně na státní dluh, 

který činí k 31.12.2011 celých 1 499 mld. korun.
12

  

Česká úprava daně z nemovitostí patří mezi složitější v rámci Evropské unie. Jelikož 

připadá výnos daně z nemovitosti obecním rozpočtům, tak by měly mít obce daleko 

rozsáhlejší pravomoci, než mají nyní a to především v oblasti stanovování sazeb. Naopak  

při posouzení konstrukce daně dědické, je zřejmé, že česká úprava této daně je jednou 

z nejjednodušších v Evropské unii. Co se týče nedostatků, které by bylo vhodné napravit, stojí 

za zmínění především ne zcela běžné osvobození v rámci I. skupiny poplatníků.  

Konstrukce české daně darovací a daně z převodu nemovitostí se příliš neliší  

od konstrukce těchto daní v ostatních členských státech Evropské unie. Odlišnosti jsou 

samozřejmě u sazeb či osvobození. Nicméně OECD doporučila České republice vyřešit 

otázku poplatníků daně z převodu nemovitostí a s tím spojenou otázku ručitele. Jak už bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách, poplatníkem daně z převodu nemovitostí je v České 

republice prodávající a kupující se ocitá v roli ručitele. Vhodné by bylo zrušit institut ručitele 

a do role poplatníka pasovat kupujícího, tedy nového vlastníka. Problém, který vidí mnoho 

expertů je také osvobození převáděné nemovitosti do obchodního majetku. Zde často dochází 

k obcházení a využívání osvobození. Podle zprávy expertní skupiny jsou nemovitosti 

vkládány do účelově založených obchodních společností a poté probíhá nákup podílu na této 

obchodní společnosti. Ve většině členských zemí toto osvobození neexistuje.  

                                                 
11

 TREZZIOVÁ, Dana a kolektiv. Zdanění příjmů a majetku v České republice. In: Ministerstvo financí České 

republiky [online]. 2006 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vystupni_material_expertni_skupiny_pdf.pdf 

12
 Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia. In: Ministerstvo financí České republiky [online]. 2011 [cit. 

2012-05-02]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Ctvrtletni_dluhova_informace_4Q-2011.pdf 
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V mnohých zemích je zdanění motorových vozidel mnohem komplikovanější a také 

mnohem více zohledňuje dopady provozu motorových vozidel na životní prostředí  

a splňování přísných emisních norem. V České republice je zaveden pouze poplatek na 

podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který se platí při první 

registraci použitého vybraného vozidla nebo při další přeregistraci.
13

 Tento poplatek je sice 

stanoven na základě mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními 

předpisy Evropských společenství, ale související daňová platba v České republice chybí, 

bylo by vhodné ji zavést a také rozšířit okruh poplatníků. 

 

                                                 
13

 Zákon 383/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2008. Dostupné z: http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/383-2008-sb 
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3. Charakteristika majetkových daní v Evropské unii 

Evropská unie je ekonomické a politické uskupení 27 členských států Evropy. Česká 

republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004 společně s dalšími 9 státy. Od té doby je 

tedy naše republika členským státem Evropské unie a snaží se o integraci mezi ostatní státy  

a také o celkové zlepšení ekonomické situace státu a splnění podmínek pro přijetí společné 

měny, eura. 

Počet majetkových daní, jejich výše a sazby se v Evropské unii liší nejvíce ze všech 

daní. V některých členských zemích převládá názor, že majetkové daně by neměly existovat 

žádné. Důvod tohoto názoru je celkem jasný. U tohoto majetku dochází v podstatě ke dvojímu 

zdanění. Například majetek, který je předmětem dědictví, byl získán z příjmů zesnulého,  

ze kterého již za svého života zaplatil daň z příjmu. Stejný princip je zdůrazňován  

i u ostatních majetkových daní. Příkladem takového členského státu je Slovensko. 

V podkapitole věnované Slovensku je čerpáno z přednášky doc. Ing. Alžbety Bielikové, 

Ph.D., která problém zmiňované duplicity zdanění příjmů ve své přednášce zmiňovala jako 

hlavní důvod zrušení transferových daní na Slovensku v roce 2004 a 2005. V jiných zemích je 

zase vyzdvihována solidární funkce majetkových daní ve společnosti. 

Následující kapitoly této bakalářské práce budou charakterizovat systémy 

majetkových daní vybraných členských států. Budou věnovány majetkovým daním v zemích, 

jejichž ekonomika je považována za velmi silnou, jako je například Německo, Francie či 

Belgie, ale také majetkovým daním v zemích, jejichž ekonomika značně pokulhává  

za ostatními členskými státy Evropské unie. Za takový stát se dá považovat například 

Bulharsko. Dále bude kapitola zaměřena na Slovenskou republiku, která je atraktivní tím, že 

s naší republikou vychází ze stejné daňové soustavy, a tak je zajímavé srovnat vývoj 

majetkových daní po 19 letech od rozdělení Československa na Českou a Slovenskou 

republikou. 
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3.1 Majetkové daně na Slovensku 

 Slovenská republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením tehdejšího Československa. 

Zákonodárnou moc obstarává slovenský parlament – Národná rada Slovenské republiky, která 

je tvořena 150 poslanci volenými na období 4 let. Prezidentem Slovenské republiky je od 

roku 2004 Ivan Gašparovič, který byl volen v přímých volbách. Slovenská republika vstoupila 

do Evropské unie 1. května 2004 společně s Českou republikou. Česká i Slovenská republika 

vycházejí ze stejné daňové soustavy, jejich nynější daňové zákony se však značně rozcházejí. 

Jinak tomu není ani v případě majetkových daní.  Na Slovensku jsou majetkové daně 

nazývány místními daněmi. Místní daně jsou upravovány zákonem číslo 582/2004 Sb.,  

o místních daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady. Místní 

daně jsou tvořeny daní z nemovitostí a ostatními místními daněmi. Místní daně mohou 

ukládat obce anebo vyšší územní celky. Mezi daně, které může ukládat obec, patří daň 

z nemovitostí, daň za psa, daň za užívání veřejného prostranství, daň za ubytování, daň za 

prodejní automaty, daň za nevýherní hrací přístroje, daň za vjezd a setrvání motorového 

vozidla v historické části města a daň za jaderné zařízení. Místní daň, kterou může ukládat 

vyšší územní celek, je daň z motorových vozidel. 

V tomto roce, tj. v roce 2012 proběhly na Slovensku volby. Jako vítězná z těchto voleb 

vyšla levicová strana SMER – sociálna demokracia. Z tohoto se dá předpokládat, že mohou 

nastat změny v některých daňových zákonech Slovenské republiky. 

 

Počet obyvatel 5,4 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 49,0 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

65 973 mil. €  

(17 200 €) 

Hlavní město Bratislava Inflace 

(nezaměstnanost) 

0,7 % 

(14,5%) 

Měna Euro Daňová kvóta 28,8% 

 

Tabulka 3.1: Základní ukazatele Slovenské republiky a hlavní daňové charakteristiky
14

 

                                                 
14

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz.  

a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN 978-807-2018-819, str. 329 
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3.1.1 Daň z nemovitostí (daň z nehnuteľností) 

 Daň z nemovitostí je na Slovensku tvořena daní z pozemků, daní ze staveb a daní 

z bytů a nebytových prostor v bytovém domě. Základem daně z pozemků je hodnota pozemku 

určena vynásobením výměry pozemku v m
2
 a hodnoty pozemku za 1 m

2
. Roční sazba 

z pozemků je 0,25 % ze základu daně. Základem daně ze staveb je výměra zastavěné plochy 

v m
2
. Roční sazba daně ze staveb je 1 Sk (což je 0,033 EUR) za každý započatý m

2
 zastavěné 

plochy. Základem daně z bytů je výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 

v m
2
. Roční sazba z bytů je stejná jako roční sazba ze staveb, to znamená 1 Sk za každý 

započatý m
2
 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru.  

Daň z nemovitostí je na Slovensku daní svěřenou, to znamená, že celý výnos je určen 

do rozpočtů obcí, na jejichž území se nacházejí příslušné nemovitosti. Tyto obce taktéž 

vykonávají správu daně z nemovitosti. Navázalo se tak na praxi před rokem 1993, kdy správu 

domovní daně vykonávaly obce po celém Československu. Už jen z tohoto lze usuzovat, že 

na Slovensku mají obce daleko rozsáhlejší pravomoci než obce v České republice. Obce na 

Slovensku mají větší svobodu, co se týče individuální daňové politiky. Mohou si totiž 

upravovat samostatně sazby daně z nemovitostí. U pevných sazeb je dáno  rozmezí  

90 % - 200  % a u relativních sazeb je dána maximální výše. Je tedy logické, že nejvyšší 

sazby lze očekávat v hlavním městě Bratislava a naopak nejnižší sazby nalezneme 

v nejmenších obcích.
15

 

3.1.2 Transferové daně 

 Slovensko v roce 2004 zrušilo daň dědickou i daň darovací. V roce 2005 pak 

definitivně ukončilo působnost transferových daní zrušení daně z převodu nemovitostí. Jak už 

bylo řečeno v předešlých kapitolách, hlavní zdroj této podkapitoly je přednáška  

doc. Ing. Alžbety Bielikové, Ph.D., která problematiku transferových daní na Slovensku 

zmiňovala. Uváděla, že i přes svou solidární funkci byly tyto daně vyřazeny z daňové 

soustavy Slovenské republiky a to především kvůli duplicitě zdanění příjmů. Tento krok spolu 

s dalšími úpravami státní administrativy přispěl k tomu, že je daňový systém Slovenska 

považován za jeden z nejmodernějších v Evropě. 

                                                 
15

 Daň z nemovitostí na Slovensku. Deník veřejné správy [online]. 2011, č. 1 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6507915 
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3.1.3 Daň z motorových vozidel (daň z motorových vozidiel) 

 Obdobně jako v České republice je na Slovensku předmětem daně z motorových 

vozidel motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které má přidělené evidenční číslo a používá se 

k podnikání anebo v souvislosti s podnikáním. Na daň z motorových vozidel se vztahuje celá 

řada osvobození jako například na vozidla záchranné služby. Pro daň z motorových vozidel je 

stejně jako v České republice pro daň silniční rozhodující zdvihový objem motoru v m
3
, 

hmotnost v tunách a počet náprav. Jednotlivé sazby pro motorová vozidla určuje vyšší územní 

celek ve svém všeobecně závazném nařízení. Vyšší územní celek je dále pak zodpovědný za 

správu daně z motorových vozidel, ale také je příjemcem celého výnosu z této daně. 

3.1.4 Ostatní místní daně (ostatné miestne dane) 

 Ostatní místní daně jsou tvořeny daní za psa, daní za užívání veřejného prostranství, 

daní za ubytování, daní za prodejní automaty, daní za nevýherní hrací přístroje, daní za vjezd 

a setrvání motorového vozidla v historické části města a daní za jaderné zařízení. Všechny 

tyto daně jsou plně v kompetenci obcí. Obce mají pravomoc tyto daně ukládat, stanovovat 

jejích sazby a inkasovat jejich výnos. Další částí příjmů obcí je místní poplatek za komunální 

odpady a drobné stavební odpady. Sazba tohoto odpadu je v zákoně pevně stanovena  

a pohybuje se v rozmezí od 0,1 Sk až do 5 Sk za 1 kg komunálního odpadu. Tento poplatek je 

stejně jako místní daně plně v kompetenci obcí. 
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3.2 Majetkové daně v Německu 

 Spolková republika Německo je zakládajícím členem Evropského společenství. Tento 

federativní stát je složen ze 16 spolkových zemí. Zákonodárnou a kontrolní moc obstarává  

v zemi Spolkový sněm, jehož 622 poslanců je voleno každé čtyři roky. Prezident Spolkové 

republiky Německo je od 18. března 2012 Joachim Gauck. Německa ekonomika je největší 

ekonomikou v Evropě a čtvrtá největší na světě. Tradičně patří Německo k světově 

nejrozvinutějším hospodářstvím vůbec. Daňový systém ve Spolkové republice Německo je 

značně komplikovaný, neboť daně sloužící ke krytí veřejných výdajů se dělí na tři národní 

úrovně (spolkové daně, zemské daně a obecní daně a přirážky) a jednu nadnárodní (Evropská 

unie). Výnos z daní se může dále přerozdělovat. Mezi majetkové daně vybírané v Německu 

patří daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň 

z motorových vozidel. 

Počet obyvatel 81,8 mil. Rok zavedení DPH 1968 

Rozloha 357,0 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

2 497 600 mil. €  

(27 400 €) 

Hlavní město Berlín Inflace 

(nezaměstnanost) 

1,2 % 

(6,6 %) 

Měna Euro Daňová kvóta 39,7 % 

 

Tabulka 3.2: Základní ukazatele Spolkové republiky Německo a hlavní daňové charakteristiky
16

 

 

3.2.1 Daň z nemovitostí (Grundsteuer) 

 Předmětem daně z nemovitostí v Německu je nemovitý majetek, bez ohledu na to, zda 

je používaný k podnikání nebo pro soukromé účely. Daň z nemovitostí je vybírána obcí. 

Rozsáhlé pravomoci obcím dovolují nejen ovlivňovat, co přesně bude spadat pod úhradu daně 

z nemovitosti, ale i výši municipálního koeficientu. Municipální koeficient se obvykle 

pohybuje v rozmezí 280 % až 600 %. Mnohé obce připojují k daním z nemovitosti, také výběr 

poplatku za odvoz odpadků a úklid komunikací a kanalizací. Dani z nemovitostí podléhají 

zemědělské a lesnické pozemky včetně budov, jejich sazba činí  

                                                 
16

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz. a 

přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN 978-807-2018-819, str. 293 
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0,6 %. Rodinné domy jsou zatížené sazbou 0,26 % pro prvních 38 346,89 € a dále zbylá 

hodnota je zatížená sazbou 0,35 %. Dvougenerační domy jsou zatížené sazbou 0,31 %. Daň 

z nemovitosti se v Německu určuje z daňové hodnoty pomocí základní federální sazby ve výši 

0,35 %. Tato hodnota se dále násobí municipálním koeficientem, který se pohybuje v rozmezí 

280 % až 810 %. Efektivní daňová sazba tak dosahuje 0,98 % až 2,84 % z hodnoty 

nemovitosti, přitom průměrná sazba se pohybuje kolem 1,9 %. Základ daně vychází 

z hodnoty nemovitosti zjištěné podle Zákona o oceňování, který vychází z hodnotového stavu 

v roce 1964. Na nemovitý majetek se opět vztahuje řada osvobození. Osvobozený je 

například nemovitý majetek právnických osob, který je používán k obecně prospěšným  

a dobročinným účelům. 

3.2.2 Transferové daně 

 Transferové daně v Německu zahrnují daň dědickou (Erbschaftsteuer), daň darovací 

(Schenkungsteuer) a daň z převodu nemovitostí (Grunderwerbsteuer). Výnos z transferových 

daní plyne do zemských rozpočtů. Daň dědická a daň darovací se vztahuje na majetek získaný 

děděním a darováním a jednou za 30 let i na majetek rodinné nadace.  

Základem daně dědické je obecně vzato tržní hodnota majetku, přičemž má poplatník 

možnost odečíst si dluhy zesnulého, náklady na pohřeb a případné administrativní výdaje. 

Základ daně dědické je také možné snížit o částku 41 000 € u dědění v rámci první skupiny  

a o částku 10 300 € u druhé a třetí skupiny. Tyto částky představují obvyklé vybavení 

domácnosti. Dědic má v Německu povinnost uhradit daň z hodnoty dědictví, které přesahuje 

určitou stanovenou částku. Tato částka se pohybuje v rozmezí od 307 000 € u manželů až po 

částku 5 200 € u osob, které jsou zařazeny do třetí daňové skupiny. Jistou zajímavostí je  

i tzv. zásobovací, neboli nezdanitelná položka, na kterou mají nárok dědici mladší 27 let, 

přičemž platí, že čím mladší dědic, tím vyšší nezdanitelná položka. Nezdanitelná položka 

nabývá hodnot od 10 300 € do 256 000 €. 

Od daně darovací jsou osvobozeny dary pro náboženské a charitativní organizace. 

Daní dále není zatíženo prvních 225 000 € a 35 % hodnoty děděného podnikatelského 

majetku a akcií v rodinných společnostech, ve farmách a v lesním hospodářství. Další 

nezdanitelné částky závisí na vztahu dárce a příjemce daru, na zařazení do daňových skupin.  

Sazby daně dědické a daně darovací jsou obdobně jako v České republice založeny na 

příbuzenském vztahu zúčastněných a na hodnotě majetku. Sazba dědické daně a darovací se 

pohybuje mezi 7 a 50 %.  
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Daň z převodu nemovitostí se vztahuje na převod nemovitostí na území Německa. 

Poplatníkem daně z převodu nemovitosti může být kupující i prodejce, avšak je možné se 

domluvit, že daň zaplatí nabyvatel tedy kupující. Základ daně vychází z kupní ceny 

nemovitosti, popřípadě z hodnoty nemovitosti. Sazba daně činí 3,5 %, ale od roku 2006 si 

mohou jednotlivé spolkové země stanovovat sazbu samy. Zdanění se nevztahuje na transfery 

mezi rodinnými příslušníky a na nemovitosti s hodnotou do 2 500 €. 

3.2.3 Daň z motorových vozidel (Kraftfahrzeugsteuer) 

 Daň z motorových vozidel je uvalena na vlastnictví vozidel používaných na veřejných 

komunikacích. Rozsah zdanění je tedy výrazně větší než v České republice, kde dani 

podléhají pouze vozidla používaná k podnikání nebo v souvislosti s ním. Vlastník vozidla je 

poplatníkem daně a daňová povinnost vzniká registrací vozidla. Předmětem daně 

z motorových vozidel v Německu jsou jednostopá vozidla, osobní automobily, nákladní 

automobily, karavany a přívěsy. Sazba daně u osobních automobilů se stejně jako v České 

republice určuje podle zdvihového objemu motoru v m
3
 a u ostatních vozidel podle 

hmotnosti. Pro správné stanovení sazby je také rozhodující druh motoru (dieselový  

nebo benzinový). U vozidel registrovaných od 1. července 2009 rozhoduje o sazbě i úroveň 

emisí oxidu uhličitého (CO2). Vozidla vybavená alternativními pohonnými systémy jsou 

zdaňována stejně jako benzinové nebo dieselové motory. Sazba daně se pohybuje od 1,84 €  

u motocyklů až po sazby nejvyšší, jako je například 1789,52 € u starých nákladních vozidel, 

která nesplňují stanovené emisní limity. 

3.2.4 Ostatní daně vztahující se k majetku 

 V Německu se vybírají i další drobné majetkové daně, jejichž výnos není příliš 

výrazný, avšak je potřebné tyto daně uvést pro doplnění struktury německých majetkových 

daní. Jedná se o daň ze psů (Hundesteuer) a daň ze zábavy (Vergnügungssteuer). Poplatníkem 

daně ze psů je majitel psa. Sazby jsou progresivní s ohledem na počet psů, pohybují se však 

v rozmezí od 1,53 € do 613,55 €. Vyšší zdanění se uplatňuje u bojových plemen psů. Daň ze 

zábavy se vztahuje na hrací přístroje, je vybírána měsíčně a sazba je pohybuje od 7,67 € do 

383,47 €. 
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3.3 Majetkové daně ve Francii 

 Francouzská republika patří mezi zakládající členy Evropského společenství. 

Francouzská ekonomika je velmi silná. Francie již patří tradičně ke státům, které plní přední 

místa statistických žebříčků sestavovaných OECD v oblastech jako je export, import, 

investice (ať již zahraničních investorů do tuzemska, nebo tuzemských investorů do 

zahraničí) nebo celková produkce státu. 
17

 Od roku 2007 je prezidentem Francouzské 

republiky Nicolas Sarkozy. Francouzská republika se v současné době člení na 26 regionů  

a dále na 101 departmentů, z nichž je 5 departmentů zámořských. Departement je jednotkou 

státní správy i občanské samosprávy. Do rozpočtu těchto dvou úrovní samosprávy a do 

rozpočtu úrovně třetí, kterou představují obce, plynou určité výnosy z majetkových daní. 

Daňové určení jednotlivých majetkových daní je tedy jak do rozpočtu jednotlivých 

municipalit, tak přímo do rozpočtu státu.  Celkově podle mých zkušeností při sběru informací 

o francouzských majetkových a místních daní musím říct, že jejich systém je velmi složitý  

a značně členitý. Z dokumentů publikovaných na webových stránkách francouzského 

ministerstva financí je patrné, že ve Francii se rozlišuje mezi daněmi majetkovými, mezi které 

patří daň z nemovitostí, daň domovní, daň živnostenská, daň dědická, daň darovací, daň 

z motorových vozidel a daň z čistého bohatství a daněmi místními.
18

   

Počet obyvatel 64,7 mil. Rok zavedení DPH 1968 

Rozloha 547,0 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

1 947 845 mil. €  

(25 400 €) 

Hlavní město Paříž Inflace 

(nezaměstnanost) 

1,7 % 

(9,7%) 

Měna Euro Daňová kvóta 41,6% 

 

Tabulka 3.3: Základní ukazatele Francouzské republiky a hlavní daňové charakteristiky
19

 

                                                 
17

 Statistics from A to Z: OECD factsbook indicator. OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj [online]. 2012 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 

18
 Ministere de l'economie des finances et de l'industrie: Finances publiques Direction Générale Direction LA 

POLITIQUE FISCALE. Impost.gouv.fr [online]. 31/7/2011 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/fichedescriptive_1006.pdf 

19
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz.  

a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN 978-807-2018-819, str. 249 
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3.3.1 Daň z nemovitosti (Taxe Foncière) 

 Tato daň se vztahuje ve Francii na pozemky, které se dále rozlišují podle toho, jestli 

jsou zastavěné nebo ne. Zjednodušeně lze tedy říct, že se jedná o daň z pozemků a daň ze 

staveb. Ve Francii obdobně jako ve většině zemí s vyvinutou ekonomikou, mají obce daleko 

rozsáhlejší pravomoci než v České republice. Sazby daně z nemovitosti si tedy mohou 

ovlivňovat obce samy, dokonce si mohou samy rozhodovat o osvobození nemovitostí na 

jejich území. Při určování daňového základu se používá průměrná nájemní hodnota, přičemž 

každé tři roky se tato hodnota má aktualizovat a revidovat. Metody oceňování, které jsou 

používány, jsou metoda porovnávací, metoda účetních knih, metoda skutečného nájemného  

a metoda přímého ocenění. Základ daně je roven tzv. netto důchodu, který se stanoví  

jako určité procento z nájemní hodnoty. V případě právě zmíněných nezastavěných pozemků 

činí netto důchod 80 % z nájemní hodnoty, v případě zastavěných pozemků činí netto důchod 

50 % nájemní hodnoty. Jestliže je objekt určen k bydlení poplatníka, tak činí netto důchod 

100 % a tento objekt je zdaňován domovní daní. Výše sazeb pro nezastavěné pozemky činí 

1,69 – 44,6 %. Ve Francii se rozlišuje mezi nemovitostmi používanými pro podnikání,  

u kterých se výpočet, tarify a kategorie liší. 

3.3.2 Solidární daň z majetku (Impôt de solidarité sur la fortune) 

 Daň z majetku je také nazývána solidární daň z majetku nebo daň z čistého bohatství, 

platí se z hodnoty majetku nad 0,8 miliónů euro a je odváděna do státního rozpočtu. Tuto 

hodnotu vypočítáme, když z tržní hodnoty majetku odečteme závazky poplatníka. Sazba této 

daně je progresivní a pohybuje se v rozmezí od 0,55 % pro majetek na dolní hranici až 1,8 % 

pro majetek nad 16,5 miliónů euro. Předmětem daně je veškerý majetek, tedy i majetek, který 

mají poplatníci umístěný v zahraničí. Samozřejmě se tato daň vztahuje i na nerezidenty,  

ale pouze na majetek umístěný ve Francii. Poplatník má možnost odečíst si 30 % hodnoty 

svého tzv. hlavního bydliště. Od daně je osvobozeno vlastnictví obchodního majetku, lesů, 

uměleckých předmětů a sbírek, průmyslových práv a práv duševního vlastnictví  

a zemědělského majetku. 

3.3.3 Daň domovní (Taxe d’Habitation) 

 Tento druh daně má stejně jako daň předchozí více možných překladů. Možné 

pojmenování této daně může být také daň rezidenční nebo daň z obydlí. Předmětem daně 

domovní jsou dostatečně vybavené obytné prostory a jejich příslušenství (např. zahrady, 

garáže, soukromá parkovací stání). Domovní daň se vztahuje pouze na nekomerční prostory. 
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Povinnost platit domovní daň má poplatník, pokud 1. ledna zdaňovacího období obývá 

prostor, který je předmětem této daně a to bez ohledu na to, jaký má k tomuto obytnému 

prostoru vztah (vlastník, nájemce). V případě, že vlastník domu bydlí ve svém vlastním domě, 

může být daň z nemovitosti a daň domovní uvalena kumulativně. Domovní daň se stanovuje 

pomocí pomyslné hodnoty nájemného obytného prostoru oceněného příslušnými orgány. 

Výše domovní daně je také za určitých podmínek limitována velikostí příjmů poplatníků. 

3.3.4 Daň z prázdných objektů (Taxe sur les logements vacants) 

 Ve Francii existuje další speciální daň, která zdaňuje vlastnictví prázdných budov.  

Za základ této daně je uváděna nájemní hodnota budovy, která splňuje zákonem stanovené 

podmínky. Budova musí být umístěna ve městě s více než 200 000 obyvateli a po dva roky 

nebyla dlouhodobě nikým obývána. Sazba daně je v prvním roce 10 % a v dalších letech se 

pohybuje od 12,5 % až po 15 %. 

3.3.5 Živnostenská daň (Contribution économique territoriale - CET) 

 Živnostenská daň jako taková byla ve Francii zrušena 1. ledna 2010. Nicméně na tuto 

daň plynule navázal místní živnostenský poplatek. Tento poplatek jsou povinné platit 

obchodní společnosti se sídlem v příslušné obci. Základ tohoto živnostenského poplatku tvoří 

dvě části. První část tohoto poplatku vychází z hodnoty daně z nemovitostí a z hodnoty 

zařízení používaných při podnikání. Z hodnoty strojů a zařízení se za základ považuje 16 % 

ceny uvedené v rozvaze obchodních společností. Druhá část tohoto poplatku vychází  

z přidané hodnoty, kterou generuje příslušná společnost. Sazby si určují jednotlivé obce samy. 

3.3.6 Transferové daně 

 Ve Francii je do státního rozpočtu odváděn poplatek pro případ smrti (Droit de 

mutatuion par décés / succession). Základem daně je hodnota dědictví, snížená o určité 

zákonem stanovené částky. Jedná se především o částky 76 000 € pro vdovy, 50 000 € pro 

příbuzné v první řadě přímé a pro fyzicky a psychicky zaostalé osoby a dále o částky  

57 000 €, 15 000 € nebo 1 500 € pro partnery, svobodné, ovdovělé a rozvedené dědice pokud 

jim bylo méně než padesát let a pro ostatní osoby. Sazby daně dědické a darovací jsou 

stanoveny také podle vztahu účastníků těchto transakcí. Manželé a osoby v přímé linii spadají 

do hranice klouzavě progresivní sazby od 5 % do 40 % z majetku nad 1 805 677 €.  

Mezi sourozenci je sazba daně 35 % z prvních 24 430 € a dále 45 % z částky přesahující 

24 430 €. Sazby ve výši 55 % a 60 % jsou uvaleny na pokrevní příbuzné ve čtvrté linii a na 
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ostatní osoby. Předmětem daně darovací je majetek nabytý darováním. Konstrukce daně 

darovací se neliší od konstrukce daně dědické. Znakem francouzské daně darovací jsou úlevy, 

které si může poplatník daně odečíst od hodnoty daru. Mezi tyto úlevy patří 30 000 € u darů 

prarodičů vnoučatům, 50 % u dárce, který má méně než 65 let a 30 % u dárce mezi 65 až  

75 lety. 

 Klasická daň z převodu nemovitostí ve Francii neexistuje. Tato daň je nahrazena  

tzv. registrační povinností (Principaux droits d’enregistrement). Základem daně je prodejní 

cena a další případné poplatky spojené s prodejem. Pokud by prodejní cena byla nižší, je jako 

základ daně zvolena aktuální tržní cena. Sazba daně je tvořena ze čtyř částí, tedy částí pro 

department, další místní daní, poplatkem spojeným s náklady na výběr části pro department  

a státní taxou. Část pro department se pohybuje okolo 3,6 %, přičemž má zastupitelstvo 

možnost zvolit si výši sazby, musí však respektovat limit uvedený v zákoně, který činí  

1 – 3,6 %. Další místní daň činí 1,2 %, poplatek spojený s náklady na výběr části pro 

department 2,5 % a státní taxa činí 0,2 %. Součástí registrační povinnosti jsou registrační 

poplatky, které platí společnosti při založení společnosti, zvýšení vlastního kapitálu, 

k převodům podílů, k převodům goodwill, leasingových práv, popřípadě dalších práv. 

Poplatníci si mohou při uplatnit nezdanitelné minimum, které dosahuje výše 222 857,35 €. 

3.3.7 Zdanění vozidel 

 Vozidla jsou ve Francii zatížena hned několika různými daněmi. První z nich je daň 

z registrace motorového vozidla (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules). 

Sazbu této daně si obce stanovují samy, sazba je uvedena za jednotku koní (HP). Další daně 

zatěžují vozidla, která znečišťují ovzduší větším množstvím CO2 než je povolený limit  

neboli CO2 daně (Taxe annuelle sur la détention de véhicules particuliers polluants). Výše této 

daně je 160 € ročně a platí ji vlastníci, popř. nájemci vozidel, která jsou ve Francii 

zaregistrována od 1. Ledna 2009, a která právě nadměrně znečišťují ovzduší emisemi CO2.  

Další daní je daň z podnikových vozidel (Taxe sur les véhicules des sociétés). 

Předmětem této daně jsou osobní vozidla vlastněná nebo užívaná společností. Tyto vozy musí 

být určené pro přepravu osob a jejich zavazadel. O výši daně opět rozhoduje sazba podle 

koňské síly motoru. Sazba daně činí 1 128,12 € pro vozidla s pohonem do 7 koňských sil 

nebo 2 439,18 € v případě silnějších motorů.  
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Vozidla s hmotností nad 12 tun jsou předmětem speciální daně z motorových vozidel 

(Taxe spéciale sur certains véhicules routiers). U této daně má poplatník možnost vybrat si, 

zda bude daň platit čtvrtletně nebo pouze za provoz vozidla v konkrétních dnech. Čtvrtletní 

výše daně se pohybuje v rozmezí 68,60 – 251,54 € v závislosti na druhu vozidla, počtu 

náprav, hmotnosti a dalších aspektech. U uplatňování daně za konkrétní dny provozu se daň 

vypočítá jako 1/25 ze čtvrtletní sazby daně. Podobně jako v České republice se plně  

nebo částečně od daně osvobozují vozidla na alternativní pohony. 

Rok první registrace Množství emisí oxidu uhličitého (v g/km) 

2009 250 

2010 245 

2011 245 

2012 a další 190 

 

Tabulka 3.3.6: Množství emisí rozhodující pro zatížení vozidel daní ve Francii 

3.3.8 Ostatní místní daně 

 Ve Francii lze napočítat 25 místních daní. Jejich počet je opravdu vysoký, řada z nich 

jsou ale daně ukládané fakultativně, často jen v několika obcích, některé daně svým 

charakterem spíše připomínají poplatky. Mezi místní obecní daně patří např. platba určená na 

provoz hromadné dopravy, daň z infrastruktury, platba za překročení povolené hustoty 

osídlení, daň ze zametání chodníků, daň z elektrické energie, daň za svoz odpadu, daň  

z představení, daň ze zábavy a her, daň z hry v kasinech, daň z veřejných jatek, daň  

z poplatku za povolení lovu, daň ze hry v kuželky, daň z reklamy, poplatek za povolení 

prodeje nápojů, pobytová daň a další. 
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3.4 Majetkové daně v Bulharsku 

 Bulharská republika vstoupila do Evropské unie 1. ledna 2007. Bulharská ekonomika 

patří k slabším v rámci Evropy a nejslabším v rámci Evropské unie. Od roku 2011 je 

prezidentem Bulharské republiky Rosen Plevneliev. Daňový systém se skládá ze dvou 

základních skupin daní, a to celorepublikových, kam patří nepřímé daně, jako jsou DPH  

a spotřební daň a přímé daně, jako jsou daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu 

fyzických osob. Další skupinou jsou daně místní, kam patří daň z nemovitostí, dědická daň, 

darovací daň, daň z dopravních prostředků a silniční daň. 

Počet obyvatel 7,6 mil. Rok zavedení DPH 1994 

Rozloha 111,0 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

35 861 mil. €  

(10 900 €) 

Hlavní město Sofie Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,0 % 

(10,1 %) 

Měna Bulharský leva  

(1€ = 1,95583 BGN) 
Daňová kvóta 28,9 % 

 

Tabulka 3.4: Základní ukazatele Bulharské republiky a hlavní daňové charakteristiky
20

 

3.4.1 Daň z nemovitostí 

 Poplatníci daně z nemovitostí v Bulharsku jsou vlastníci pozemků a budov. Od daně 

z nemovitostí je osvobozena zemědělská půda a lesy. Základ daně z nemovitostí pro 

právnické osoby je čistá účetní hodnota po připočtení tzv. akumulovaných odpisů majetku. 

Půda samozřejmě sama o sobě není odepisovatelná, majetek musí být zaznamenaný  

jako dlouhodobé aktivum a musí být používán k podnikatelské činnosti. Sazba daně se 

pohybuje v rozmezí od 0,01 % do 0,45 %. Daň může být splacená ve dvou splátkách  

nebo jednorázově. Pokud je celá daň zaplacená do 30. dubna příslušného zdaňovacího roku, je 

poplatníkům (právnickým i fyzickým osobám) zaručena sleva na dani ve výši 5 % z jejich 

vyměřené daňové povinnosti. Základem daně z nemovitostí u fyzických osob je hodnota 

majetku uvedená v tabulkách, které jsou pravidelně ročně upravovány. Sazba daně se 

                                                 
20

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz. a 

přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN 978-807-2018-819, str. 226 
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pohybuje ve stejném rozmezí, to znamená 0,01 % - 0,45 %. Poplatník má navíc nárok na 

slevu na dani ve výši 50 %, pokud je nemovitost zároveň jeho bydlištěm.  

3.4.2 Transferové daně 

Transferové daně jsou v Bulharsku tvořeny daní dědickou, daní darovací a daní 

z převodu nemovitostí. Daň dědická a daň darovací se vypočítává z tržní hodnoty majetku 

nabytého při dědění nebo darování. U daně dědické je osvobozen od daně majetek od 250 000 

BGN. Další osvobození od daně dědické se týká manželů a příbuzných v přímé linii. Daňové 

sazby u daně dědické jsou u příbuzných v nepřímé linii 0,7 % a u ostatních 5 % z tržní 

hodnoty majetku. U daně darovací jsou platné daňové sazby, které stanovuje samostatně 

každá obec, avšak v mezích, které jsou stanoveny zákonem. Dále je pro výši sazeb 

rozhodující vztah příjemce a dárce a hodnota daru. Sazby se pohybují od 0,4 % do 0,8 %  

u příbuzných v nepřímé linii. U všech ostatních příjemců se sazby pohybují od 3,3 % do  

6,6 %. Převod nemovitostí v Bulharsku podléhá notářskému a obecnímu poplatku, poplatku 

za registraci půdy a dani z převodu nemovitostí. Sazba daně z převodu nemovitostí se 

pohybuje mezi 0,1 % a 3 %. Daň se vyměřuje z dohodnuté ceny mezi kupujícím  

a prodávajícím, tato hodnota však nesmít být nižší než daňové ohodnocení nemovitosti. 

Výnos daně z převodu nemovitostí jde do rozpočtů obcí.  

3.4.3 Daň z dopravních prostředků (данък МПС) 

Dani podléhají vozidla využívající dopravní sítě a vozidla, která jsou zároveň 

registrována v Bulharské republice. Poplatníkem je vlastník dopravního prostředku. Velikost 

daně se závisí na sazbě daně, která je ovlivněna typem vozidla, jeho stářím, sílou motoru 

v kilowatech a obcí, kde je příslušné vozidlo registrováno. Sazba daně podle typu vozidla se 

pohybuje od 5 BGN až do 100 BGN. Daň je splatná ve dvou částech do 31. března, 30 září. 

Při zaplacení celé částky do 31. března má poplatník slevu 5 %.
21

 

                                                 
21

 ŠINDELKA, Vladimír. Bulharsko láká zahraniční investory. Finance.cz [online]. 2007, 2, [cit. 2011-11-06]. 

Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/98920-bulharsko-laka-zahranicni-investory/>. 
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3.5 Majetkové daně v Belgii 

Státní zřízení Belgie je federativní konstituční monarchie. V čele Belgického 

království stojí Jeho Veličenstvo Albert II., který složil přísahu a usedl na trůn již v roce 

1993. Společně s králem Albertem II. je Belgie spravována dvoukomorovým parlamentem, 

který je tvořen Sněmovnou reprezentantů a Senátem. Sněmovna reprezentantů čítá 150 členů 

a Senát 71 členů.  Belgie patří mezi zakládající členy Evropské unie. Podle statistik OECD 

patří mezi vyspělé země se silným průmyslem a intenzivním zemědělstvím. Belgie je 

rozdělena na tři regiony: Vlámsko neboli Flandry, Valonsko, region Brusel a tři společenství: 

Vlámské společenství, Valonsko-bruselská federace a Německo jazyčné společenství. Každý 

region a každé společenství má svůj vlastní legislativní orgán, který představuje parlament  

a orgán exekutivní reprezentovaný vládou (či radou). Výjimku tvoří Vlámsko a Vlámské 

společenství, které mají vládu i parlament dohromady. V Belgii tak působí 6 vlád a 6 

parlamentů zároveň. Tento způsob dělení státu má samozřejmě vliv i na správu majetkových 

daní. Jednotlivé regiony si samy rozhodují o výši jednotlivých daňových povinností. 

Majetkové daně v Belgii jsou reprezentovány srážkovou daní v rámci důchodové daně, která 

supluje daň z nemovitostí, dále daní dědickou, daní darovací, daní z převodu nemovitostí  

a daní vztahující se k vlastnictví vozidla či plavidla. 

Počet obyvatel 10,8 mil. Rok zavedení DPH 1971 

Rozloha 30,5 tis. km
2 

Hrubý domácí produkt  

(v PPS na obyvatele) 

351 914 mil. €  

(27 400 €) 

Hlavní město Brusel Inflace 

(nezaměstnanost) 

2,3 % 

(8,1 %) 

Měna Euro Daňová kvóta 43,5 % 

 

Tabulka 3.5: Základní ukazatele Belgického království a hlavní daňové charakteristiky
22
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 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz.  
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3.5.1 Daň z příjmu nemovitostí 

V Belgii neexistuje klasická daň z nemovitostí. Místo této formy daně se v Belgii 

uplatňuje srážková daň v rámci důchodové daně. Sazba daně se liší dle polohy nemovitosti 

v regionech a pohybuje od 0,8 – 2,5 % z odhadní ceny nemovitosti. Tato sazba se ještě může 

zvýšit o přirážku stanovenou územními samosprávami. Způsob stanovení základu daně, který 

je představován nájemní hodnotou, je velmi složitý. Výše základu daně je ovlivňována 

způsobem užívání nemovitosti, např. k bydlení, k rekreaci, k pronájmu, k podnikání. Nájemní 

hodnota je zaznamenána v katastru a každý rok je vyhlašován přepočítací koeficient, který 

upravuje výši nájemní hodnoty. Poplatník daně si může snižovat základ daně s ohledem na 

další skutečnosti jako je například minimální nájemní hodnota, počet vychovávaných dětí. 

Dále jsou zvýhodněni váleční veteráni nebo neproduktivní občané. V Belgii jsou také daňově 

zatížené nemovitosti ve špatném technickém stavu. 

3.5.2 Daň dědická 

Dědictví je v Belgii zatěžováno již třemi odlišnými druhy zdanění a to klasickou daní 

dědickou, převodním poplatkem v případě smrti a kompenzační daní za daň dědickou. 

Z uvedených skutečností jasně vyplývá, že systém daně dědické je v Belgii mnohem složitější 

a komplikovanější než v České republice. Poplatníkem daně dědické a převodního poplatku 

v případě smrti je dědic a příjmy z těchto daní plynou do rozpočtů jednotlivých regionů.  

Jak daň dědická, tak poplatek v případě smrti mají stejnou sazbu a stejný způsob výpočtu. Liší 

se však v tom, že u poplatku v případě smrti se neodečítají dluhy zůstavitele a náklady 

související s pohřbem. Sazby se pohybují v první skupině v rozmezí 3 – 30 % a v druhé 

skupině se pohybují od 20 % do 80 %. Výše sazeb, různé slevy a úlevy na dani dědické záleží 

opět na jednotlivých regionech. Zvláštností je, že osoby mladší 21 let mají ve Valonsku  

a v Bruselu nárok na vyšší nezdanitelné minimum, a to o částku 2 500 €. Poplatníci 

kompenzační daně za daň dědickou jsou nevýdělečné organizace, jejichž celková hodnota 

majetku přesahuje 25 000 €. Sazba této daně je 0,17 %. Tato daň je příjmem jednotlivých 

regionů, podle sídla společnosti. 

3.5.3 Daň darovací 

Poplatníkem daně darovací je v Belgii obdarovaný, avšak sazba daně se odvíjí od 

regionu, ve kterém sídlí dárce. Základem daně je tržní hodnota daru. V případě daně darovací 

se jednotlivé daňové zákony v belgických regionech liší nejvíce. Vlámský region je 

charakteristický tím, že se sazba daně liší podle druhu darované věci. Sazba daně u daru 
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v podobě nemovitosti se pohybuje u příbuzných v přímé linii v rozmezí od 3 % do 30%. 

Darování nemovitosti u příbuzných v nepřímé linii a u nepříbuzných je zatíženo sazbou od  

20 % do 80 %. Pevná sazba daně ve výši 3 % a 7 % je uvalena na darování movitých věcí 

v případě příbuzných a nepříbuzných osob. Nižší sazba daně ve výši 2 % se týká např. akcií 

nebo nároků za dlužníky. Na druhou stranu v regionu Valonsko se nerozlišuje mezi movitými 

věcmi a nemovitostmi. Sazba daně se vždy vztahuje k tržní hodnotě daru a je progresivní. 

S ohledem na to, zda existují mezi osobami příbuzenské či nepříbuzenské vztahy, pohybuje se 

sazba daně v rozmezí od 3 % do 30 %. V samotném Bruselu platí stejný princip rozlišování 

mezi movitými a nemovitými věcmi jako ve Vlámsku. Sazby jsou také totožné, až na 

darování věcí k podnikatelským účelům, které jsou zatíženy pevnou sazbou ve výši 3 %. 

V Bruselu lze také daňově zvýhodnit darování obydlí. Sazba daně se pohybuje od 2 %  

do 30 %.  

3.5.4 Daň z převodu majetku 

Poslední transferovou daní uplatňovanou v Belgii je daň z převodu majetku. Tato daň 

se vztahuje na prodej, výměnu a jakékoliv jiné převody nemovitostí. Základem této daně je 

cena sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž musí být tato cena uvedená ve 

smlouvě a nesmí být nižší než tržní cena nemovitosti. Základní sazba daně činí ve Vlámsku 

10 % a ve Valonsku a Bruselu 12 %. Snížené sazbě daně podléhá majetek, který se nachází na 

venkově a malé obytné prostory. Tato sazba daně dosahuje 5 % ve Vlámsku a 6 % ve 

Valonsku. V Bruselu se tato nižší sazba neuplatňuje. Jestliže je předmětem této daně 

nemovitost určená k trvalému bydlení, může si poplatník uplatnit nezdanitelné minimum, 

které činí ve Vlámsku 12 500 € a v Bruselu 45 000 – 60 000 €. Daň z převodu majetku 

zatěžuje i leasingové smlouvy, přírůstek majetku právnických osob, přírůstek kapitálu 

právnických osob, veřejný prodej movitého majetku, zřízení hypotéky a některé dary. Zde se 

sazba daně pohybuje od 0,2 % do 5 % a to z hodnoty nájmu, z kupní ceny, z přírůstku 

kapitálu, z prodejní ceny a z částky garantované hypotékou. Zdaněny jsou i převody akcií  

a transakce s jinými cennými papíry. Sazba daně vztahující se na akcie dosahuje výše 0,17 % 

a 0,07 %. V případě jiných cenných papírů činí sazba 0,085 %. 

3.5.5 Daň vztahující se k vlastnictví motorových vozidel a plavidel 

V Belgii je hned několik daní, které zatěžují vlastnictví motorového vozidla. Prvním 

představitelem této skupiny daní je klasická silniční daň. Základem této daně je v Belgii 

výkon motoru, počet válců, maximální hmotnost vozidla či přepočtený počet koňských sil na 
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kW. Sazba daně se liší s ohledem na typ vozidla, přičemž nejnižší sazba je 4,44 € za koňskou 

sílu v případě autobusů a nejvyšší je 1 434,72 € pro dvacet koňských sil v případě 

motorových vozidel a minibusů. Zdanění v Belgii neunikají ani vozidla na LPG pohon, která 

podléhají dodatkové silniční dani, která činí 89,16 – 208,20 €. Naftová vozidla podléhají 

kompenzační spotřební dani, která činí 1 213,20 € za každých přepočtených dvacet koňských 

sil. Nákladní vozidla s hmotností nad 12 tun, která používají belgické dálnice, jsou povinna 

zaplatit tzv. Eurosticker, což je jakási obdoba české dálniční známky. Výše této daně se 

pohybuje od 8 € do 1 550 € u nákladních vozidel se třemi nápravami, které nesplňují žádný 

z euro limitů. Další významnou daňovou povinností, která je uvalena na motorová vozidla, je 

registrační daň. Této dani podléhá registrace vozidla a to jak první, tak i všechny další. 

Základem daně je přepočtený počet koňských sil vyjádřený v kilowattech. Sazba daně se 

pohybuje v rozmezí 61,50 – 4 957 €, přičemž se sazba snižuje se stářím vozidla. Jakmile však 

stáří vozidla dovrší patnácti let, je sazba konstantní a to ve výši 61,50 €. Registrační daň 

ovšem není uvalena pouze na motorová vozidla, ale vztahuje se také na vrtulníky, kluzáky, 

balony, jachty a další plavidla. Sazba daně pro tento typ plavidel je fixní, a to ve výši 2 478 €. 

V případě ultra lightů je snížena na 619 €. Sazba daně se také snižuje u dalších registrací  

a to až na 10 %. U plavidel starších deseti let je výše registrační daně 61,50 €. 
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3.5.6 Ostatní místní daně 

V Belgii existuje daň, jejíž inkaso není, v porovnání s ostatními majetkovými daněni, 

tak významné. Je to poplatek za licenci k provozování výherních hracích přístrojů. Tyto hrací 

přístroje jsou dle kritérií stanovenými jednotlivými regiony, zařazeny do kategorií A – E. 

Sazby této daně jsou jako ostatní sazby plně v kompetenci regionů a značně se liší.  

Kategorie Vlámsko Valonsko Brusel 

A 3570 € 1 365 € 3570 € 

B 1 290 € 895 € 1290 € 

C 350 € 225 € 350 € 

D 250 € 150 € 250 € 

E 150 € 100 € 150 € 

   

Tabulka 3.5.6: Poplatek za licenci k provozování výherních hracích přístrojů v Belgii
23

 

 

*** 

Cílem této kapitoly bylo především popsat konstrukci a legislativní úpravu 

majetkových daní ve vybraných členských státech a to na Slovensku, v Německu, ve Francii, 

v Bulharsku a v Belgii. Součástí této kapitoly je stručná charakteristika daných zemí, která je 

nezbytná pro orientaci v majetkových daní a pro doplnění obrazu o vyspělosti daných zemí. 

Jednotlivé majetkové daně jsou rozebírány v samostatných kapitolách.  
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4. Harmonizace majetkových daní v Evropské unii 

 Podle Nerudové představuje daňová harmonizace proces, který je založený na 

sbližování daňových soustav států na základě určitých společných pravidel.
24

 Daňovou 

harmonizaci v rámci Evropského společenství lze chápat jako mechanismus, který odstraňuje 

taková daňová usnesení, která vytváří překážky v případě fungování jednotného vnitřního 

trhu, popřípadě poškozují hospodářskou soutěž. Jako cíl daňové harmonizace by se dalo 

stanovit přiblížení a sladění jednotlivých daňových soustav členských států. Daňová 

harmonizace se může vyskytnout v různých úrovních a to podle toho, zda jsou sjednoceny 

daňové základy, daňové sazby a způsob daňové administrativy. Při první úrovni existují 

rozdílné daně ve všech zemích. Pokud jsou některé daně v zemích společné a některé daně 

existují pouze na rovině národní, jedná se o druhou úroveň harmonizace. A při vrcholné 

úrovni jsou stejné daně ve všech zemích. V případě, kdy existují rozdílné daně ve všech 

zemích, rozlišuje se mezi neexistencí harmonizace, kdy neexistují smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění a neexistuje ani spolupráce na administrativní úrovni. Dále se může jednat  

o tzv. mírnou harmonizaci, kdy existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale i spolupráce 

na administrativní úrovni. Pro lepší přehlednost slouží následující schéma. 

 

Obrázek 4: Úrovně harmonizace 

 Harmonizace může být dále rozdělena na pozitivní a negativní nebo přímou  

a nepřímou. Pozitivní harmonizaci, lze chápat jako harmonizaci v pravém slova smyslu. 

Pozitivní harmonizace vytváří stejná pravidla pro všechny členské země pomocí 
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 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 319 s. Daňová řada. ISBN 978-807-3576-950. 

Harmonizace 

Rozdílné daně ve všech 

zemích 

Některé daně společné, 

některé daně na úrovní 

národní 

Stejné daně ve všech 

zemích 

Harmonizace neexistuje Mírná harmonizace 



 

53 

 

implementace směrnic, nařízení a jiných legislativních nástrojů. Negativní harmonizace je 

výsledkem činnosti Evropského soudního dvora, který vydává judikatury, na jejichž základě 

jsou činěna opatření v národních daňových systémech. Přímá harmonizace, jak už název 

napovídá, činí daňová usnesení přímo, tedy prostřednictvím směrnic. Naproti tomu nepřímou 

harmonizací se rozumí snaha o dosažení harmonizace prostřednictvím jiné oblasti práva, 

například práva obchodního.  

4.1 Metody harmonizace 

 Pro dosažení cílů harmonizace, tedy pro přiblížení a sladění jednotlivých daňových 

soustav členských států je v rámci Evropského společenství používáno několik metod. První 

používanou metodou je metoda transpozice. Tato metoda spočívá v tom, že do národní právní 

normy je formálně přenesen obsah záměru Evropské unie. Nicméně tento záměr již není 

prakticky aplikován. Jako druhá metoda je používána metoda implementace. Do národních 

předpisů jsou formálně vloženy záměry Evropské unie, ale dochází i k praktickému účinku. 

To znamená, že tento implementovaný záměr je prakticky užíván a také vymáhán. Poslední 

užívanou metodou je podle Matouška metoda komunitarizace vnitrostátního práva. Tato 

metoda spočívá v nahrazení vnitrostátního právního předpisu předpisem z právního systému 

Evropského společenství.  

 Samotná daňová harmonizace je zdlouhavý a komplikovaný proces. Jednotlivé členské 

země vznikaly již dávno před první myšlenkou Evropské unie. Mají tedy své daňové zákony 

založeny na národních tradicích, přírodních podmínkách, náboženství, filozofii, hospodářství 

a politické situaci, ale také na ekonomické situaci jednotlivých domácností. Z těchto důvodů 

upustila Evropská unie od svých původních ambicí z 60. let, harmonizovat všechny daně ve 

všech členských státech Evropské unie. Harmonizace tedy probíhá především v oblasti 

nepřímých daní. K harmonizaci přímých daní dochází také, avšak podstatně pomaleji. 

K hlavnímu harmonizačnímu procesu by tedy mělo dojít v budoucnu. 
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4.2 Procesy a principy harmonizace 

 Proces harmonizace probíhá dle Matouška ve třech základních fázích.
25

 První fáze je 

samotné určení daně, která bude podrobena harmonizaci. Druhá fáze je harmonizace základu 

daně a jako poslední fáze je harmonizace sazby daně. Samotný proces harmonizace pak dále 

probíhá v několika formách a je neustále vyvíjen. Forma procesu harmonizace, která probíhá 

od 1. ledna 1993 v České republice, je přizpůsobení daňového systému členského státu 

Evropské unie tak, aby se dosáhlo společného cíle Evropské unie. Další formou procesu je 

částečné přizpůsobení národní daňové soustavy členského státu cílovému systému Evropské 

unie s funkční existencí určité diferenciace. Tento proces je aplikován v členských zemích,  

u kterých by bylo nevhodné aplikovat absolutní přizpůsobení a to především z důvodu 

rozdílné životní úrovně domácností při vstupu nových členských států. Unifikace je dalším 

procesem, který však není uplatňován v rámci Evropské unie, protože ho odmítly akceptovat 

členské země. Unifikace je charakteristická sjednocením daní a především stejným 

rozdělením daní, včetně stejných sazeb. Nejnadějnější trend vývoje procesu daňové 

harmonizace představuje v současné době proces standardizace daní. Tento proces spočívá ve 

stejném rozdělení daní, ale v rozlišných sazbách pro jednotlivé členské státy.
26

 

 Aby byl proces harmonizace co nejúčinnější, musí samozřejmě dodržovat obecné 

principy daňové harmonizace. Ve zkratce se jedná především o naplnění obecných daňových 

zásad, které spočívají v přiměřené výnosnosti, daňové spravedlnosti, jednoduchosti  

a efektivnosti výběru a správy daní. Také by mělo docházet ke stabilizaci daňových kvót  

a také ke koordinaci národohospodářských a sociálních cílů s aktuální úrovní růstu 

ekonomiky státu, s konkurenceschopností ekonomiky, s úrovní zaměstnanosti a s potřebami 

ochrany životního prostředí. 

                                                 
25

 Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských státu EU [online]. 2010 [cit. 2012-05-03]. 

Dostupné z: http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf 

26
 SHOME, Parthasarathi. Tax policy handbook. Washington, D.C.: Tax Policy Division, Fiscal Affairs Dept., 

International Monetary Fund, 1995, 318 s. ISBN 15-577-5490-X 
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4.3 Přehled postupu harmonizace u jednotlivých majetkových daní v České 

republice 

 Harmonizace samotných majetkových daní je velice citlivou otázkou pro každý 

členský stát. Jak je uvedeno v mnoha publikacích a článcích, většina majetkových daní není 

zatěžována žádným harmonizačním opatřením Evropské unie. Oblast majetkových daní je 

ošetřena především smlouvami o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. V následující 

kapitole bude rozebrána úroveň harmonizace u každé jednotlivé majetkové daně. 

 Daň z nemovitostí, která je upravována zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, nevykazuje spojení s harmonizačním procesem. Hlavním důvodem je, že majetkové 

daně jako takové, nejsou ovlivněny závaznou úpravou Evropské unie. Nepravděpodobnější 

změnou ve vývoji daně z nemovitostí bude zavedení hodnotového principu při stanovení 

základu daně z nemovitosti. 

 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, které jsou upravovány 

zákonem č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, také nejsou předmětem hlavního 

proudu harmonizačního procesu. Obdobně jako u daně z nemovitostí lze očekávat přechod na 

hodnotový princip a celkové sblížení s obvyklou úpravou těchto daní v Evropské unii. 

 Daň silniční, která je upravována zákonem č. 16/1993 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, rovněž není nijak podrobována harmonizaci v rámci Evropské unie. Do budoucna 

by přicházela v úvahu změna české daně silniční na daň z motorových vozidel a především 

napravení nedostatků týkajících se ochrany životního prostředí a zpoplatnění podle emisních 

limitů. 
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4.4 Sestavení znaků ideálního modelu majetkových daní 

  Při sestrojování ideálního modelu majetkových daní je nejlepší inspirovat se 

z pozitivních, ale i negativních znaků příslušných daní napříč daňovými systémy členských 

státu Evropské unie. Jak již bylo nastíněno ve shrnutí a zhodnocení českých majetkových 

daní, ale i v kapitole zabývající se harmonizací, česká úprava majetkových daní má jisté 

nedostatky, které by bylo vhodné napravit. Cílem této podkapitoly je navrhnout kostru 

vlastního modelu, která by se dala aplikovat nejen na území České republiky. Tento model 

bude postrádat sazby daně, protože sazby musí být voleny s pečlivostí a musí být přiměřené 

ekonomické situaci jednotlivých domácností v příslušné zemi. 

 Daň z nemovitosti by se měla přiklonit k modernímu evropskému trendu a stanovovat 

základ daně na základě tak zvaného hodnotového principu. Tento princip by spočíval v tom, 

že by obce a případně finanční úřady stanovovaly hodnotu nemovitosti, která by se následně 

použila k výpočtu daně. Ocenění nemovitostí by tedy bylo především úkolem pro obce, 

v jejichž katastru by se daná nemovitost nacházela. Tento princip je mimochodem 

doporučován OECD České republice. Mnozí odborníci se však obávají možného korupčního 

chování ve vztahu potencionálního poplatníka a obecního či finančního úřadu. Jako možné 

řešení, bez dalších zbytečných výdajů za administrativu (například zřizování dalších 

zbytečných výborů a komisí) se nabízí povinné vyhotovování speciálních hodnotových map, 

které budou pravidelně aktualizovány obcemi a kontrolovány již státem zaměstnanými znalci 

z oboru oceňování. Pomocí hodnotových map by tak docházelo k hromadnému oceňování  

a případná korupce by tak byla obtížněji proveditelná. Hodnota nemovitosti by byla stanovena 

na základě jednotkových cen (dle m
2
) a údajů o stavbě poskytnuté poplatníkem. Vzhledem 

k možnému nesouhlasu poplatníka s určenou hodnotou nemovitosti, by byla samozřejmě 

zavedena i možnost odvolat se proti hodnotové mapě. Odvolání by řešil speciálně zřízený 

výbor složený ze zástupců obce, finančního úřadu, ale také nezávislých znalců. Aby se 

zamezilo zbytečnému odvolávání se, mohlo by být v zákoně stanoveno, že v případě naprosto 

neopodstatněného odvolání, musí náklady spojené s odvoláním zaplatit poplatník, který toto 

odvolání podal. Tato myšlenka je však velice problematická a musely by být stanoveny 

přesné parametry, popřípadě hodnoty, které budou splňovat onu neopodstatněnost. Velkým 

nedostatkem lze shledávat také to, že majetkové daně neberou v potaz důchodovou situaci 

poplatníků. Proto by měl ideální model obsahovat také zvýhodnění dle hodnoty příjmů 

poplatníků. To by mělo bezpečně vyloučit možnost, že pro poplatníky bude daň z nemovitosti 

příliš finančně náročná. Co se týká osvobození od daně z nemovitosti, tak je velice zajímavou 
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myšlenkou osvobození zemědělských ploch. Byl by to vhodný nástroj pro podporu 

zemědělské činnosti. Avšak je tu nebezpečí, že by spíše mohly obce zemědělské plochy ze 

zemědělského půdního fondu vylučovat a naopak by docházelo ke znehodnocování 

zemědělské půdy zástavbou. Proto by tato myšlenka musela být dále podpořena jinými 

zákony a předpisy, které by posuzovaly vhodnost vyjmutí zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu. Každá vyspělá země se vyznačuje obcemi s výraznou pravomocí a autonomií 

co se týká daně z nemovitostí. V tomto modelu by měly existovat sazby daně pouze 

v rozmezích určených zákonem s tím, že si obce budou samy rozhodovat o konkrétních 

sazbách a případně o dalších osvobozeních.  

 Pokud by existovaly v tomto modelu již zmíněné hodnotové mapy, tak by z nich bylo 

velice jednoduché stanovit i základ daně v případě všech transferových daní. To by výrazně 

ušetřilo náklady poplatníků na znalecký posudek o ceně převáděného nemovitého majetku. 

Poplatníkem daně dědické by byl samozřejmě dědic. Každopádně na rozdíl od České 

republiky by neexistovalo v modelu úplné osvobození I. daňové skupiny. Určitý limit pro 

osvobození by samozřejmě existoval a pro zmíněnou I. daňovou skupinu poplatníků by byl 

vyšší než pro poplatníky II. a III. skupiny. Úplné osvobození by se vztahovalo pouze na 

nezletilé děti a případně na studující ve věku do 26 let. Správou daně dědické by byly 

pověřeny finanční úřady, které by si však mohly potřebné informace brát rovnou u soudu, 

který řeší dané dědické řízení. Na popud příslušného soudu by byla vyměřena daň finančním 

úřadem. To by znamenalo, že by se mohly ušetřit náklady spojené s podáváním daňového 

přiznání, které by se za těchto podmínek nepodávalo. Správce daně by tedy pouze určil základ 

daně a daňovou povinnost by sám spočítal a vyměřil. Poplatník by pak jen obdržel platební 

výměr, který by zaplatil do 30 dnů od obdržení. 

 Předmětem daně darovací by měla být hodnota darovaného majetku, přičemž 

poplatníkem by byl nabyvatel majetku. Podle této logiky by neměly dary právnickým osobám 

podléhat dani darovací, ale dani z příjmů právnických osob. To by platilo taktéž u darů 

fyzickým osobám, které směřují do jejich obchodního majetku. Základ daně by se v případě 

nemovitostí mohl taktéž určovat podle hodnotových map, jinak podle hodnoty ostatního 

majetku. Úplné osvobození by v rámci daně darovací neexistovalo, bylo by pouze 

nezdanitelné minimum, které by se bez výhrad vztahovalo na celý darovaný majetek. Toto 

nezdanitelné minimum by bylo do jisté míry zvýhodněno pro I. daňovou skupinu. 

Nezdanitelné minimum pro první skupiny by bylo pro potřeby České republiky stanoveno 

například na 3 000 000 Kč, pro druhou skupiny na 1 000 000 Kč a pro třetí skupinu by bylo 
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nezdanitelné minimum buď velmi nízké, nebo by nemuselo být naprosto žádné. Důležitá je  

i spolupráce správců daně s dalšími státními orgány a orgány územních samospráv. Díky této 

lepší spolupráci by probíhala účinnější kontrola podávání daňového přiznání. Jako možnost se 

nabízí zahrnout do předmětu daně darovací pouze majetek nějakým způsobem registrovaný či 

kontrolovaný. Jde například o převody nemovitosti, dopravních prostředků, cenných papírů, 

práv duševního vlastnictví, peněžních prostředků na bankovních účtech atd. Důsledná 

kontrola by také měla probíhat u darování majetku do ciziny nebo z ciziny a celní úřady by 

měly bez zbytečných průtahů ihned informovat správce daně. V případě daně darovací by 

povinnost podat daňové přiznání poplatníkem měla být zachovaná. Splatnost daně by se ale 

v tomto případě určila ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

 Výraznou změnou oproti české úpravě daně z převodu nemovitostí je v tomto modelu 

poplatník daně. Poplatníkem daně by měl být kupující. Institut ručitele by v tomto případě 

zanikl. Základem daně by měla být cena stanovená v kupní smlouvě. Tato cena by však 

neměla být nižší než cena uvedena v hodnotové mapě. Zajímavou myšlenkou by bylo 

osvobození od daně z převodu nemovitostí, pokud by se jednalo o převod vlastnictví 

k obytným domům či bytům včetně pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Věcné břemeno by 

nebylo předmětem daně. Určený výnosu daně z převodu nemovitostí by plynul do rozpočtů 

samosprávných celků, tedy obcí. Splatnost daně z převodu nemovitostí by byla ve lhůtě pro 

podání daňového přiznání. 

 Daň z motorových vozidel, obdoba daně silniční v české republice, by byla uvalena na 

vozidla používaná pro soukromé účely, tak i na vozidla používána pro komerční účely. Tato 

daň by v sobě obsahovala i povinné ručení. Základ daně by byl v přímé vazbě na emise CO2  

a měl by tedy zvýhodňovat vozidla, která jsou šetrná k životnímu prostředí a splňují přísné 

emisní limity. Sazba daně by mohla být nižší u vozidel nových a vyšší u vozidel, která jsou 

koupená ojetá. Počet aut registrovaných v české republice byl v roce 2011 celých 4,5 milionu 

aut. Tento počet je již alarmující a zdanění všech aut by mohlo přinést radikální snížení počtu 

aut. Samozřejmě musí daň z motorových vozidel respektovat důchodovou situaci poplatníka. 

K rozlišení mezi soukromým vozidlem a vozidlem užívaným pro účely podnikání, by v rámci 

daně z motorových vozidel, přece jen docházelo. Pro vozidla určená pro podnikání by byl 

stanoven podnikatelský koeficient ve výši například 4. Tímto podnikovým koeficientem by 

byl vynásoben základ daně, čímž by se došlo k samotné daňové povinnosti. Podnikatel by 

samozřejmě podle logiky tohoto systému musel rozlišovat mezi vozidly používanými pro 

účely podnikatelské a pro účely soukromé. Součástí modelu by byla i registrační daň 
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z motorových vozidel. U této daně by existovaly dvojí sazby a to sazby pro nová vozidla  

a sazby pro registraci vozidel již ojetých. Splatnost těchto daní by byla řešena obdobně jako 

v České republice. 

 Poslední myšlenka tohoto modelu je věnována daňovému přiznání. Jedním z hlavních 

důvodů pro zrušení majetkových daní, je jejich finanční náročnost pří výběru a samotné 

správě. Do jisté míry by se dala tato náročnost zredukovat podáním pouze jednoho daňového 

přiznání, ve kterém by byly zahrnuty všechny daně. Otázkou je lhůta či přesné datum podání 

daňového přiznání. Toto datum by se muselo stanovit s ohledem na splatnosti jednotlivých 

daní a s ohledem na fungování tohoto modelu v praxi. Toto přiznání by mohlo být podávané 

pouze v elektronické podobě. V případě, kdy by byl poplatník neschopný podat daňové 

přiznání elektronicky, mohl by podat klasické daňové přiznání pomocí papírového formuláře, 

tento styl podání by však byl zpoplatněn. Poplatek za vyřízení a umožnění podání daňového 

přiznání v papírové podobě by byl stanoven například na 500 korun, pro potřeby České 

republiky. Pro poplatníky starší 60 let by tento poplatek mohl být prominut. 
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5. Závěr 

  Cílem této bakalářské práce bylo popsání majetkových daní v České republice, 

Slovensku, Německu, Francii, Bulharsku a Belgii. Také uvedení do harmonizace v Evropské 

unii, se zaměřením na metody harmonizace, proces a principy harmonizace a na přehled 

postupu harmonizace u jednotlivých majetkových daní v České republice. Dále také sestavení 

znaků vlastního ideálního modelu majetkových daní. Lze konstatovat, že cíle bakalářské práce 

byly naplněny. 

 Česká úprava daně z nemovitostí je v porovnání s ostatními analyzovanými členskými 

státy složitější. Základ daně vychází především z výměry pozemků a půdorysu staveb. Tento 

systém platí i na Slovensku. Oproti tomu moderní evropský trend se orientuje především na 

hodnotu nemovitostí, tedy na hodnotový princip. V Německu vychází základ daně z hodnoty 

nemovitosti zjištěné podle Zákona o oceňování, který vychází z hodnotového stavu v roce 

1964. Ve Francii je základ daně roven tzv. netto důchodu, který se stanoví jako určité 

procento z nájemní hodnoty. V Bulharsku je základ daně z nemovitostí pro právnické osoby 

čistá účetní hodnota po připočtení tzv. akumulovaných odpisů majetku. V Belgii neexistuje 

klasická daň z nemovitostí. Místo této formy daně se v Belgii uplatňuje srážková daň v rámci 

důchodové daně, která jako základ bere nájemní hodnotu uvedenou v katastru nemovitostí. 

 Transferové daně jsou v České republice vykonstruovány na celkem jednodušší 

úrovni. Velkým protikladem je v této daňové oblasti především Slovensko, které transferové 

daně naprosto zrušilo, kvůli zmiňované duplicitě zdanění. Transferové daně v Německu  

a ve Francii neosvobozují I. daňovou skupinu, jak je tomu v České republice. Existuje zde 

pouze nezdanitelné minimum či klouzavě progresivní sazba, která se mění v závislosti na 

vztahu příjemce a dárce, zesnulého či převodce. V Bulharsku se jako základ daní 

transferových používá tržní hodnota majetku či cena dohodnutá ve smlouvě (v případě daně 

z převodu nemovitostí). Od daní transferových jsou v Bulharsku osvobozeni manželé  

a příbuzní v přímé linii. Systém daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je v Belgii 

mnohem složitější a komplikovanější než v České republice. Základ daně vychází z tržní 

hodnoty či z ceny sjednané mezi prodávajícím a kupujícím. Opět v Belgii neexistuje žádné 

osvobození v rámci I. daňové skupiny. Zvýhodňují se pouze osoby mladší 21 let a to pouze 

určitým vyšším nezdanitelným minimem. 

 Nejvíce rozdílné jsou úpravy daní uvalených na vozidla. V České republice 

existuje pouze daň silniční, která zatěžuje vlastnictví nebo užívání motorových vozidel 



 

61 

 

určených k podnikání. Obdobně je řešena i daň z motorových vozidel na Slovensku. Velice 

odlišnou daňovou úpravou vyniká Německo a Francie. Daň z motorových vozidel v Německu 

je uvalena na vlastnictví vozidel používaných na veřejných komunikacích. Rozsah zdanění je 

tedy výrazně větší než v České republice, kde dani podléhají pouze vozidla používaná 

k podnikání nebo v souvislosti s ním. Vozidla jsou ve Francii zatížená hned několika různými 

daněmi. První z nich je daň z registrace motorového vozidla. Další daně zatěžují vozidla, 

která znečišťují ovzduší větším množstvím CO2 než je povolený limit, další daní je daň  

z podnikových vozidel a vozidla s hmotností nad 12 tun jsou předmětem speciální daně 

z motorových vozidel. Odlišností je také základ daně, který se vyměřuje na základě koňských 

sil. V Bulharsku dani podléhají vozidla využívající dopravní sítě a vozidla, která jsou zároveň 

registrována. Základ daně se však odvíjí z kilowattů. V Belgii je hned několik daní, které 

zatěžují vlastnictví motorového vozidla. Prvním představitelem této skupiny daní je klasická 

silniční daň, přičemž základ daně opět vychází z jednotky kilowatt. Naftová vozidla podléhají 

kompenzační spotřební dani, nákladní vozidla s hmotností nad 12 tun, která používají 

belgické dálnice, jsou povinna zaplatit tzv. Eurosticker, což je jakási obdoba české dálniční 

známky. Poslední daní je registrační daň.  

Majetkové daně jsou v základní či rozvinutější podobě po dlouhou dobu součástí 

daňové soustavy každého územního celku. I přes tuto tradici se vede permanentní diskuze  

o jejich existenci a také o jejich samotné konstrukci. Vlastní model, který je vytvořený v této 

bakalářské práci by mohl přinést České republice přiblížení se k modernímu trendu Evropské 

unie a také jisté zjednodušení. Velmi důležité je bezesporu to, aby byl každý model 

majetkových či jiných daní efektivní a spravedlivý. Samotná správa a výběr majetkových daní 

by neměly příliš zatěžovat poplatníka a měly by být efektivní především s ohledem na výši 

administrativních nákladů spojených právě s majetkovými daněmi. 

Srovnáním českých majetkových daní s ostatními vybranými členskými státy 

Evropské unie lze dospět k závěru, že česká úprava potřebuje v jistých oblastech, které jsou 

blíže specifikované v této bakalářské práci, nutně reformovat a novelizovat. Na místě by bylo 

především rozšířit pravomoci obcí, možná také změnit rozpočtové určení majetkových daní  

a to do obecních rozpočtů. Rozšířit silniční daň a zamyslet se nad možným přechodem na 

hodnotový princip u daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu 

nemovitostí.  
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Seznam zkratek 

BGN bulharský leva 

CET Contribution économique territoriale – živnostenská daň ve Francii 

cm
3
 centimetr kubický 

CO2 oxid uhličitý 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

FO fyzická osoba 

g/km gram na kilometr 

HP koňská síla 

Kč koruna česká 

kg kilogram 

km
2 

kilometr čtverečný 

LPG Zkapalněný topný plyn 

m
2
 metr čtverečný 

mil. milión 

mld. miliarda 

např. například 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PO právnická osoba 

PPS standard kupní síly 

Sb. sbírka 

Sk koruna slovenská 

SPZ státní poznávací značka 

t tuna 

tis. tisíc 

tzv. tak zvaný 

€ euro 
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