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Příloha č. 1 Historický pohled 

Nejstarší období problematiky daní a poplatků se souběžně objevuje s tím, jak se 

společnost začíná organizovat a k fungování potřebuje příjmy. V širším slova smyslu se o 

daních hovoří v souvislosti se vznikem státu a to je přibližně období 4.-3. tisíciletí př. n. l.  

O daních placených výlučně penězi zatím nelze hovořit. Daně mohly být placeny v podobě 

naturálií (např. obilí nebo dobytek), prací či vojenskou službou. Zajištěním daní byli 

pověřováni úředníci. S přechodem na peněžní hospodářství se postupně prosazuje peněžní 

plnění. Od vzniku prvotních státních útvarů uběhlo mimořádně dlouhé časové období a s ním 

i různé daňové systémy.  

Egypt a faraonova neomezená moc ve starověku se vyznačovala propracovaným 

systémem evidence osob a majetku, ale také vynalézavým systémem daní. Tento systém začal 

fungovat již v době 2 850 př. n. l. Prakticky se zdaňovalo vše, co se zdanit dalo. Např. daň 

z výtěžku z pozemků, daň ze zahrad, daň z dobytka, daň z domácích prací, daň ze zlata, daň 

ze smluv, kromě toho ještě existovaly pokuty, cla, mýta, královské plátno a papyrus. Výše 

daně závisela na tom, o který druh daně šlo. Odvody do státní pokladny měly rovněž 

charakter naturální. Odvádělo se obilí nebo dobytek.  

Rané Řecko (700-480 př. n. l.) zavedlo rozdělení obyvatel do několika tříd, podle majetku, 

rodu a místa bydliště.  Rozdělení pak představuje pro občanství výsadu a osvobození od 

placení daní.  Stát se tak zaměřil na výběr nepřímých daní, které byly pro občany přijatelnější. 

Oproti nepřímým daním byly přímé daně považovány za jisté zlo nebo druh trestu. V jistých 

situacích bylo možné uložit zámožnějším občanům liturgie, kdy na sebe vzali povinnost 

financovat veřejný majetek.  

Z nejstarších dob starověkého Říma existuje velmi málo informací, ale daní tehdy 

nebylo příliš potřeba, neboť náklady na válečná tažení byly malé, občané konali vojenskou 

službu zdarma, zásobování vojska se obstarávalo na nepřátelském území. Obecně prospěšné 

činnosti vykonávali občané jako svou občanskou povinnost. V průběhu let se měnil jednak 

státní aparát a jednak požadavky na výkon státu. První daň byla zavedena teprve v polovině  

4. století př. n. l. Římané řešili potřebu úhrad v době ohrožení a tíživé situace pomocí 

příspěvku od občanů, přičemž se jednalo o výpůjčku, protože po té co se situace zlepšila, byla 

dávka občanům vrácena. V provinciích byla vybírána naturální daň z půdy. Pokuty padaly 

v rámci trestních řízení. Další nepřímou daní zavedenou již v roce 357 př. n. l. byla 5% daň 

z hodnoty propuštěných otroků. Zvláštností bylo, že daně nevybírali státní úředníci, ale 
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pomocí dražeb soukromníci. Zvýšené nároky římského státu postupně vedly k zavedení 

nových daňových povinností. Ve 3. století n. l. plynuly do státní pokladny největší prostředky 

z  tzv. daně z hlavy a pozemkové dani, pachtovné z půdy odváděné v naturáliích. Majetek 

osob, které zemřely, aniž by nechaly závěť a neměly dědice, byl konfiskovaný. Cla se platila 

při vývozu i dovozu zboží, jejich výše byla 2-5 % z hodnoty zboží. V přístavech byla 

vybírána 25% progresivní daň z přepychu, tj. z luxusního zboží. Mezi další daně patřila daň 

z dědictví, za povolení živnosti, daň z hodnoty produkce dolů na mramor a rud, za odebírání 

vody z veřejných vodovodů i za odvod použité vody. Rovněž byly zavedeny poplatky za 

vedení soudních sporů, poplatek za vstup do města Říma, z prodeje potravin, za stavby na 

veřejném pozemku (Starý a kol., 2009).  

Na území ČR jsou daně a poplatky označované jako regály spojeny se vznikem feudálních 

monarchií. Stát byl chápán jako majetek panovníka a jeho obyvatelé mu byly přímo podřízeni. 

Raně středověký stát nebyl postaven na pravidelné daňové soustavě. Zdrojem příjmu byly 

zisky z válečné kořisti, od sousedů byl vybírán poplatek za ochranu a neútočení.  Jednou 

z nejstarších povinností, která měla daňový charakter, byla platba daně z míru (její výše činila 

ročně 12 denárů z rádla, což je plošná míra, odpovídající cca 8,5 ha), kterou platili všichni 

svobodní rolníci. Některé daně byly též odváděny v naturální podobě, či v podobě činností, 

které museli osoby vykonávat. Cla souvisela především s dovezenými komoditami a 

označovala se jako žitné, otročné, hrnečné. V Čechách byl také vybírán církevní desátek.  

K průlomu berní soustavy došlo v průběhu 13. století, kdy dochází k nárůstu soukromého 

pozemkového vlastnictví v rukou šlechty a feudální renta poddaných již neplynula 

k panovníkovi, ale k vlastníkům panství. Výpadek příjmů byl nahrazen generální berní 

placenou z pozemků. I po husitských válkách zůstala základem daňového systému obecná 

berně a objevují se i různé nové dávky, někdy šlo o daň z hlavy, objevuje se i daň kapitálová, 

dochází k rozmachu daně spotřební tzv. pivní berně. Po nástupu Habsburků na český trůn byl 

kladen důraz na daně spotřebního charakteru, jednalo se o berně třicátého peníze, daní byl 

zatížen prodej piva, obilí, vína, hovězího dobytka, koní, ovcí, koz, ryb, vlny, plátna atd. Tyto 

berně byly naposledy vybrány v roce 1535 a došlo k návratu ke spravedlivější berni, berni  

ze jmění. 

Ve dvousetletém absolutismu tvoří daně jen nepatrnou část finanční problematiky, právě 

v 17. a 18. století dochází k přeměně panovnického rozpočtu na rozpočet státní. Dochází 

k postupnému fiskálnímu a rozpočtovému centralismu a k růstu finanční náročnosti systému. 



3 

 

Byly stanoveny velké počty daní, některé jen na krátkou dobu, jiné vydržely v nezměněné 

podobě i několik desítek let, ale pořád se nejednalo o promyšlenou daňovou soustavu.  

O moderní soustavě daní a vývoje daně z příjmů právnických osob můžeme hovořit teprve  

od druhé poloviny 19. století, kdy stále rostl význam daní, které měly zajistit dostatečné 

příjmy k úhradě veřejných potřeb, současně se objevil nejnovější typ daně, daň z příjmu. 

Použijeme-li základní rozdělení daní na přímé a nepřímé, můžeme mezi přímé daně zařadit 

daň pozemkovou, daň domovní, všeobecnou daň výdělkovou, daň veřejně účtujících podniků 

a daň z kapitálových úroků, rent, důchodová daň a daň z vyššího služného.  Druhou skupinu 

daní představovaly nepřímé daně, mezi ně lze zahrnout cla, potravní, cukerní, lihová, pivní, 

petrolejová daň, daň z masa a vína. Vedle těchto daní existovaly další poplatky, které jsou 

dnes součástí daní (daň dědická a darovací). 

V průběhu 1. světové války byla zavedena daň z válečných zisků, vztahovala se na fyzické  

i právnické osoby. Daň z příjmů právnických osob po vzniku ČSR byla představována 

všeobecnou daní výdělkovou, výdělkovou daní veřejně účtujících podniků. V roce 1927 

proběhla Englišova daňová reforma. Toto označení není zcela přesné, reformu vědecky 

zpracoval zejména ministerský rada ministerstva financí Boleslav Fux. Karel Engliš se podílel 

na dotváření její konečné podoby a zasadil se na její prosazení. Navazovala na předchozí 

vývoj a jasně rozlišila daně výnosové (daň pozemková, domovní, činžovní a třídní, dále 

všeobecná daň výdělková, zvláštní daň výdělková, rentová, z tantiém  

a z obchodu s cennými papíry) a daně důchodové (daň z příjmu, z vyššího služného, 

z převodu majetku, přepychová daň, z obratu, dávka z majetku a dávka z přírůstku majetku). 

Tato podoba daní a poplatků se s určitými změnami udržela až do 50. let minulého století.  

Další radikální změnou daňové soustavy představuje rok 1952, kdy se vytvořily dvě hlavní 

skupiny daní a to daně placené organizacemi (daň z obratu, daň z výkonů, důchodová daň 

družstevních a jiných organizací, daň zemědělská) a daně placené občany (daň ze mzdy, daň 

z příjmu obyvatelstva, živnostenská a domovní daň). V roce 1970 dochází k zavedení 

podnikových daní a skládaly se z daně ze zisku, daně ze jmění a daně z objemu mezd.  

Po dvou letech byly tyto daně zrušeny a nahradily je daně, odvody a příspěvky. Organizace 

platily daň z obratu, odvody do státního rozpočtu (odvod ze zisku, ze jmění, z mezd, 

příspěvek na sociální zabezpečení, odvod z odpisů, dodatkové odvody), důchodovou daň  

a zemědělskou daň (Starý a kolektiv, 2009).   
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Příloha č. 2 Srovnání RUD v roce 2012 a od roku 2013 

 

Typ daně Kraje Kraje Obce Obce Státní rozpočet Státní rozpočet 

Rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

DPH (celostátní 

výnos) 
8,92 %

 a) 
7,86 % 

a) 
21,4 % 

b1) 
20,83 % 

b2) 
69,68 

c) 
71,31 % 

c) 

Daň z příjmů PO 

(bez daně placené 

obcemi a kraji) 

8,92 % 
a) 

8,92 % 
a)

 21,4 % 
b1) 

23,58 % 
b2)

 69,68 
c) 

67,50 % 
c) 

Daň z příjmů PO  

(z daně placené 

obcemi a kraji 

100 % 100 % 100 % 100 %   

Daň z nemovitosti   100 % 
d) 

100 % 
d)

   

Daň z příjmů FO – 

vybíraná srážkou 

(celostátní výnos) 

8,92 % 
a) 

8,92 % 
a) 

21,4 % 
b1) 

23,58 % 
b2) 

69,68 
c) 

67,50 % 
c) 

Daň z příjmů FO  

(z podnikání) 

z 60 % 

celostátního 

výnosu 8,92 % 
a) 

z 60 % 

celostátního 

výnosu 8,92 % 
a) 

30 % (dle bydliště 

podnikatele) + z 60 

% celostátního 

výnosu 21,4 % 
b1) 

30 % (dle bydliště 

podnikatele) +  

z 60 % celostátního 

výnosu 23,58 % 
b2) 

10 % + z 60 % 

celostátního 

výnosu 69,68 % 
c) 

10 % + z 60 % 

celostátního 

výnosu 67,50 % 
c) 

Daň z příjmů FO ze 

závislé činnost 

(celostátní výnos) 

8,92 % 
a) 

8,65 %
 a) 

21,4 % 
b1)

 + 1,5 % 
e) 22,87 % 

b2)
 + 1,5 % 

e)
 

68,18 % 
c) 

66,98 % 
c) 

Zdroj: vlastní zpracování, Tománek, Hospodaření krajů a obcí a Ministerstvo financí ČR, Vláda schválila novelu zákona o RUD [online]
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Vysvětlivky k tabulce. 

a)
 Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze 

zákona č. 243/2000 Sb., RUD, v planém znění. 

b1) 
Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě kritérií: 

1. výměry katastrálních území obce 

2. prostého počtu obyvatel v obci 

3. násobků postupných přechodů 

b2)
 Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě kritérií: 

1. přepočítávací koeficienty (váha 80 %), 

2. počet žáků (váha 7 %), 

3. rozloha katastrálního území, max. 3 ha na obyvatele (váha 3 %), 

4. počet obyvatel (váha 10 %). 

c)
 Příjmy státního rozpočtu 

d)
 Výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 

e)
  Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s výkonem práce v obci.
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Příloha č. 3 Nejvýznamnější plátci daně  

Energetická skupina ČEZ působí v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku, 

hlavní sídlo má v České republice. Předmětem činnosti je výroba, obchod a distribuce 

elektrické a tepelné energie. Obchoduje s černým uhlím a zemním plynem. Akcie společnosti 

ČEZ a.s. jsou obchodovatelné na burze cenných papírů v Praze a Varšavě. Největším 

akcionářem je Česká republika s podílem na základním kapitálu 70 %. Do roku 2008 DPPO 

rostla. Největší meziroční přírůstek je mezi lety 2005 a 2006 tj. 78,19 % a pak mezi roky 2007 

a 2008, 59,35 %. Největší meziroční pokles je mezi roky 2009 a 2010  

o 9,9 %, tj. meziroční pokles o 1 300 mil Kč, který byl způsoben zejména v důsledku nižšího 

zisku a dále vlivem poklesu sazby daně z příjmů v ČR z 20 % na 19 %. Hlavní vliv na pokles 

zisku podle závěrečné zprávy ČEZ představovaly nižší realizované ceny elektřiny a z toho 

plynoucí nižší tržby za prodanou elektřinu. Stejně tak i v roce 2009 velkoobchodní ceny 

prudce poklesly.  

Česká spořitelna je tradiční bankou na českém finančním trhu. Je členem středoevropské 

Erste Group. Má silné kapitálové vybavení a díky tomu financuje občany, firmy z veřejného i 

neziskového sektoru. U České spořitelny je vidět největší meziroční pokles na dani z příjmů 

v roce 2010 o 22,57 % tj. 751 mil. Kč. Česká spořitelna vykázala v závěrce roku 2010 pokles 

zisku, který byl ovlivněn náročným ekonomickým prostředím nízkého růstu ekonomiky. 

Naopak v roce 2011 vzrostla daň z příjmů o výrazných 36,53 % z důvodu růstu čistého zisku. 

Čistý zisk byl pozitivně ovlivněn navýšením čistých úrokových výnosů, poklesem tvorby 

opravných položek na úvěry a pohledávky a pokračujícím poklesem nákladů. Negativní vliv 

na výsledek mělo zhoršení čistého zisku z obchodních operací a výnosů z finančních aktiv. 

Škoda auto patří k nejstarším automobilovým podnikům na světě. Václav Laurin a Václav 

Klement v roce 1895 založili podnik, který byl počátkem stoleté tradice českých automobilů. 

Škoda se stala před dvaceti lety součástí koncernu Volkswagen, během této doby se prodeje 

ztrojnásobily. Výrobní závody má také v Číně, Rusku, na Slovensku, Ukrajině i Kazachstánu. 

Rok 2008 přinesl první propad pro automobilový obchod, negativně se projevila silná koruna 

nebo růst cen výrobních surovin, ve druhé polovině se již začala projevovat nastupující krize. 

V roce 2009 už nepokračoval trend růstu prodeje automobilů a meziroční pokles na dani 

z příjmů byl 51,5 %, který vycházel z poklesu prodeje nových osobních vozů o 8,3 % 

a poptávka po lehkých užitkových vozech klesla o 35,9 %. Nejlepšího výsledku dosáhla 

Škoda auto v roce 2011, který sama společnost hodnotí dosud jako nejlepší v historii. Skupina 
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dosáhla rekordního odbytu, obratu i zisku po zdanění, prodala 879 184 vozů, díky tomu 

vzrostly tržby o15, 3 % proti roku 2010. Daň z příjmů vzrostla o 83,17 % proti roku 2010 

v souvislosti s růstem zisku.  

Telefónica O2 CR je největším operátorem v České republice, poskytuje služby v oblasti 

volání, dat a internetu. Od roku 2006 nabízí digitální televizi a rozšiřuje své aktivity v oblasti 

informačních technologií a komplexních zákaznických řešení komunikace. Umožňuje 

uživatelům využívat síťovou infrastrukturu. Telefónica O2 zaznamenala meziroční pokles 

daně z příjmů v roce 2009 o 500 mil, tj. o 13,52 %, to způsobilo pokles výnosu z podnikání. 

Největší propad se objevuje v roce 2012, kdy došlo ke snížení daně o 56,42 %. Společnost 

vysvětluje pokles snížením zisku před zdaněním, zejména díky zrušení ztráty ze snížení 

hodnoty majetku v roce 2010 a snížením provozního zisku. 

T – Mobile je dalším telefonním operátorem na našem trhu s patnáctiletou tradicí. Pokles 

daně z příjmů se objevuje rovněž jako u předchozí společnosti v roce 2009 o 23,49 % a v roce 

2011 o 10,85 %. Na tomto výsledku se nejvíce podílelo snížení tržeb (Justice.cz, [online]) 

 

 

 


