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Úvod

Cíle a výzkumné otázky

Není  snad většího  důkazu zakořeněnosti  povinné  a  opakující  se  platby v  moderní 

společnosti než to, že ji vyžadují, obhajují a snášejí samotní ti, jimiž je produkce veřejných 

služeb spotřebovávána či zneužívána, tedy daňoví poplatníci. Ať už se bavíme s ekonomem, 

právníkem, filosofem nebo dělníkem, všichni budou obhajovat svůj nárok na ,,státní pomoc“ 

a jako argument budou uvádět, že když přeci platí vysoké daně, odvody a jiné platby, tak na to 

mají právo. Budou tvrdit, že daně jsou nespravedlivé neboť zdaňují něco, co už bylo jednou 

zdaněno. Také budou říkat, že nemají motivaci, neboť z toho, kolik stát vybere na daních nic 

neuvidí, tedy že z toho nemají užitek. Budou tvrdit, že některé daně je diskriminují, a proto by 

bylo lepší je například po vzoru Slovenska zrušit.  Na druhé straně,  je třeba brát v úvahu 

otázky,  kolik  daňových  poplatníků  a  jakou  výši  daně  skutečně  odvádí  či  platí  a  zda-li 

oprávněné subjekty využily všechny instrumenty k jejich efektivnímu výnosu. To že nejen 

v české podnikatelské sféře je už asi trendem maximálně optimalizovat nebo být v ,,mínusu“ 

ani  rozebírat  nehodlám,  ale  že  existuje  právní  stav  umožňující  nápravu  výše  uvedených 

argumentů, tj. pozitivního společenského vnímání, zabezpečení daňové efektivity, ale i její 

administrace, jsou nosné témata také pro určení místa majetkových daní v daňové soustavě. 

Existuje tedy mnoho otázek, které je třeba dikutovat a vypořádat.

Daně mají  sloužit  k rozvoji  společnosti,  správu státu (obce),  pokroku země a není 

tomu jinak i v případě uplatňování zvláštní kategorie majetkových daní. Jde o systém, který 

má zajišťovat efektivní sběr finančních prostředků, rozdělovat přebytek bohatých na chudé 

a poskytovat různé občanské vybavenosti. Mám za to, že uvedené aspekty lze ve skutečnosti 

měřit podle toho, jak efektivní je administrace, nebo jaký je objem daní vybraných od svých 

občanů.  Naplňování  těchto  kritérií  je  však  předmětem ,,dobrých  a  užitečných“  daňových 

zákonů,  neboť  k  čemu  asi  bude  velké  množství  vybíraných  daní,  když  peníze  budou 

neefektivně vynaloženy např. v populistických programech místo skutečného blahobytu svých 

občanů.  To  stejné  platí  i  u  majetkových  daní,  obzvláště  pokud  jejich  výnos  je  neustále 

propagandou deklarován jako zanedbatelný.

Záměr směřující ke zpracování této disertační práce spočívá v subjektivním poznání, 

které  je  determinováno  objektivním  stavem  právní  regulace  majetkových  daní  v  České 

republice, především z hlediska jejich vztahů mezi přímými a nepřímými daněmi, 
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efektivity administrace a výběru, diferenciace daňového břemene kladeného na majetek, ale 

i daňové politiky samosprávy a daňových úniků. Domnívám se totiž, že nejen tyto hlediska 

mohou přispět k správnému zjištění místa (postavení) majetkových daní v daňové soustavě, 

což je i cílem této práce.  Je zajímavostí,  že diferenciace míry zdaňování majetku se stále 

značně  rozchází  i  v  porovnání  mezi  evropskými  státy,  které  mají  přibližně  stejnou 

geografickou  rozlohu,  počet  obyvatelstva,  stejnou  ekonomickou  výkonnost  a  především 

shodnou historickou právní kulturu. 

Přestože převládá zájem laické, ale i odborné veřejnosti a především institucionálně 

odpovědných subjektů, na hledisko obcházení či porušování daňových povinností povinnými 

subjekty, jsou stále v oblasti majetkových daní nevyřešeny otázky, které významně snižují 

jejich inkaso. Vycházím-li z faktu, že např. právní regulace daně z nemovitých věcí, která je 

státem fixně stanovena,  by teoreticky neměla umožňovat daňovým poplatníkům zákonnou 

regulaci této daně obcházet, resp. se jí vyhýbat, tak přes argumenty ,,černých“ a zatajených 

staveb, osvobozování, investičních pobídek apod., je více než jasné, že tento zákon je špatný. 

Otázkou je, proč s tím nikdo nic nedělá? Další finanční zdroje do rozpočtů nejsou třeba?

Reálně  předpokládám,  že  k  daňovým únikům dochází  téměř  u všech majetkových 

daní, tj. daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, ale také při 

darování majetku (bezúplatného příjmu). Disertační práce by se tedy měla také zaměřit na 

způsob  a  nástroje  k  omezování  daňových  úniků  (obcházení  zákona),  např.  technikou 

a systémem výběru daní,  zdokonalováním daňové evidence,  ale  i  prováděním důsledných 

kontrol,  neboť jak jsem výše uvedl,  tyto instrumenty jsou důležité  pro rozvoj  společnosti 

–  potažmo  kvalitu  a  význam  majetkových  daní.  Rovněž  předpokládám,  že  na  základě 

uskutečněné analýzy a také získaných nových poznatků bude možné odhalit a pojmenovat 

i  jiné  důvody  přežívání  daňových  úniků  než  jaké  u  majetkových  daní  zaznamenáváme 

v současnosti. 

Majetkové  daně  jsou  velice  pestrým  institutem  daňové  soustavy  nejen  z  pohledu 

odborníků,  ale  také  laiků,  majícím  více  relevantních  úhlů  pohledu.  Patří  nesporně  mezi 

nejstarší povinné peněžní platby vybírané, už od starověku až po současnost. Rozhodně je 

interesantní  sledovat  institut  majetkových daní  nejen z  pohledu ekonomicko-právního,  ale 

sekundárně  i  politického,  sociologického,  sociálního,  ideologického  a  v  neposlední  řadě 

i náboženského a kulturního. Velmi důležité je vnímání majetkových daní z pohledu státu, 

resp. obce, jako subjektů oprávněných k jejich výběru a povinných subjektů zatížených 
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daňovým břemenem, tj. daňových poplatníků. Není potřeba znovu zdůrazňovat, že stanoviska 

těchto subjektů jsou více či méně opozitní a jsou také jednou z podmínek loajality občana 

– poplatníka k státu a jeho institucím, zejména k daňovým úřadům.

Je  zřejmé,  že  pro  správné  určení  místa  majetkových  daní  v  daňové  soustavě, 

nepostačuje pouze analyzovat výše uvedené aspekty daňových úniků, efektivity administrace 

a výběru, diferenciace daňového břemene kladeného na majetek, ale bude také třeba zkoumat 

hlouběji některé faktory oprávněnosti, životní úrovně, povahy člověka, diskriminace, výdajů 

či investic, vymahatelnosti apod. Relevantní význam spatřuji také v porovnávání vývoje daní 

a  daňových  soustav  v  České  republice  a  Slovenské  republice,  vzhledem k  dlouholetému 

vývoji těchto státních útvarů v jednotné Československé republice. Není bez zajímavosti, že 

na  Slovensku  už  více  než  před  desetiletím byly  některé  majetkové  daně  zrušeny,1 avšak 

zůstává otázkou proč k této významné legislativní změně došlo. Analýza tohoto procesu bude 

tedy jedním z parciálních cílů této disertační práce.

Mohu  tedy  konstatovat,  že  souborem  získaných  informací,  jejich  analýzy 

a  vyhodnocení,  bude  proveden  nejen  historický  exkurz,  ale  také  budou  identifikovány 

existující problémy současné právní regulace majetkových daní, což pomůže hledat i nacházet 

jejich řešení. Ačkoliv jsou majetkové daně neustálým a živě diskutovaným tématem, pokusím 

se  moje stanoviska a závěry interpretovat v jednotném, syntetizujícím textu a srozumitelným 

způsobem je  formulovat.  Rovněž budou uvedeny úvahy nad možnými změnami stavu  de 

lege  lata a  návrhy  de  lege  ferenda, směřujícími  k  vyšší  kvalitě  aktuální  právní  úpravy 

majetkových daní a nastolení modus vivendi mezi státem, jeho příslušnými orgány a občanem 

– daňovým poplatníkem.

Resultát  tohoto  analytického pohledu na stávající  problematiku  by mohl být  nejen 

využitelný v pedagogickém procesu, ale i v českém legislativním prostředí a v neposlední 

řadě, jako odrazový můstek rozvoje teoretických poznatků pro futuro.

Vědecké metody a definice hypotéz

Bádání  obsažené  v  této  práci  je  výsledkem  teoretického  výzkumu  a  vědecké 

explanace, která představuje pracovní metodu vysvětlující existenci objektů vnímání, resp. 

pozorování, událostí nebo stavu zkoumaných věcí. Při tomto procesu bude použito několik 

1 K 1.1.2004  byla  zrušena  daň  darovací  a  daň  z  dědictví,  a  k  1.1.2005 také  daň  z  převodu  a  přechodu  
nemovitostí. Zůstala jenom daň z nemovitostí, sestávající z daně z pozemků, daně ze staveb a daně z bytů  
(v současnosti patří mezi místní daně).
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vědeckých metod, které mi umožní aplikovat soubor činností směřujících k pozorování jevů 

a  procesů,  ověření  jejich  platnosti,  začlenění  do systému vědeckých teorií,  ale  především 

verifikovat objekty zkoumané problematiky.

Metoda  historicko  –  logická,  bude  v  této  práci  využita  za  účelem  identifikace 

a formulace geneze a vývoje majetkových daní v prostoru EU. Pozornost věnuji této daňové 

oblasti již od středověku a období existence Rakouska – Uherska, jehož nedílnou součastí 

byly i české země. Rovněž byla zkoumána problematika majetkových daní v období první 

Československé  republiky  i  po  druhé  světové  válce.  Nesporně  důležitým  mezníkem  byl 

listopad roku 1989 se svou radikální změnou politické orientace i systému Československé 

republiky a nakonec 1. leden 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika. Geneze a vývoj 

majetkových daní byl zásadně ovlivněn uvedenými milníky, které se přirozeně podepsali pod 

jejich aktuální stav a řešení současných problémů.

Základní a určující metodou při přípravě této práce je analýza. Tato metoda umožňuje 

rozbor  jednotlivých  relevantních  jevů  a  procesů  a  trpělivé  hledání  odpovědí  na  stávající 

otázky s cílem formulování syntetizujících závěrů vztahujících se k jednotlivým parciálním 

problémům. Na základě analýzy a následné syntézy poznatků excerpovaných z pramenných 

materiálů  budou  stanoveny  závěry,  které  však  nemají  definitivně  neměnnou  podobu, 

především o reálném pohledu daňových poplatníků  na  opodstatněnost  existence  současné 

podoby majetkových daní v české daňové soustavě.  Bezesporu jde o relativně samostatný 

subsystém  finančního  práva,  který  vyžaduje  přezkoumat  strukturu  stávající  množiny 

majetkových  daní,  jakož  i  jejich  právní  konstrukci  tak,  aby  dávala  odpovědi  na  jejich 

specifika i shodné prvky ve struktuře daňové soustavy. Systematickou analýzu využívám při 

práci s veškerými prameny, které následně podrobně rozebírám. V konfrontaci s aktuálními 

daty, poznatky a praxí vzniká prostor pro další rozvíjení teorie i regulace majetkových daní.

Další  významnou metodou je komparace,  která  mě umožňuje vnímat  problematiku 

v širších mezinárodních souvislostech. Vzhledem k společnému právnímu prostoru v rámci 

Evropské unie, je podle mého názoru nezbytné srovnávat vývoj problematiky majetkových 

daní  ve  státech  politicky  i  ekonomicky  shodně  se  vyvíjejících,  zejména  ve  Slovenské 

republice. Už ze zmíněných důvodů dlouholeté existence společného státu i identické právní 

a jiné kultury. Nemohu opomenout také metodu induktivní a deduktivní, které budou využity 

k  postupům od  jednotlivého  k  obecnému,  resp.  naopak,  a  tudíž  na  základě  objektivních 

poznatků a skutečností umožní resultovat všeobecný závěr.

101010101010101010



V rámci metodiky této práce se mi tedy nabízí několik přístupů k jejímu zpracování, 

na které se budu také zaměřovat; (1) postup podle jednotlivých druhů majetkových daní, 

(2) postup podle některých společných kritérií problematických oblastí majetkových daní, (3) 

postup podle právní komparace, tj. porovnání některých jednotlivých právních institutů u nás 

a v zahraničí.

Hledání odpovědí na uvedenou či zkoumanou problematiku bude provázeno úporným 

úsilím o jejich verifikaci nebo v opačném případě hledáním cest a východisek k novelizaci  

právní úpravy v zájmu jejího zkvalitnění. Záměrem prováděných rozborů je také povýšení 

domněnky o správnosti tvrzení, jež je obsahem této práce, na vědecky ověřenou pravdu nebo 

dopracovat se k falzifikaci, čili potvrzení nebo alespoň jeho zpochybnění. Jsem si vědom, že 

pouhé popisování faktů, jevů a procesů by bez vzájemné kauzality a analytického hodnocení 

nesplnilo úlohu vytyčenou v úvodu práce. Proto obsahem závěrů a stanovisek musí být jejich 

kvalitativní hodnocení a formulování teoretických východisek potvrzených stávající praxí, na 

jejichž základě dojde k potvrzení či vyvrácení níže uvedených hypotéz.

V této práci bude tedy ověřována pracovní hypotéza, která zní:

Předpokládám,  že  pokud  daňové  zákony  postihují  příliš  časté  změny  (novelizace)  tak  

úroveň znalostí daňového poplatníka, o těchto zákonech bude minimální.

Druhá hypotéza zní:

Přestože některé  majetkové  daně zvyšují  hodnoty  nemovitého majetku poplatníků,  resp.  

přináší jim užitek tak předpokládám, že s nimi převládá nespokojenost.

Třetí hypotéza zní:

Pokud existuje značná diskreční pravomoc v oblasti daní z nemovitých věcí, pravděpodobně  

budou existovat velké rozdíly v efektivních daňových sazbách, tedy i příjmech.

Čtvrtá hypotéza zní:

Předpokládám, že většina obcí účelově neuplatňuje místní koeficienty.

Shrnutí jednotlivých kapitol

Disertační práci  jsem rozdělil  z  důvodu přehlednosti  a systematické konstrukce do 

12  částí,  přičemž  při  jejím  zpracování  byly  použity  metody,  zvolené  v  návaznosti  na 
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stanovené cíle a hypotézy, které jsou předmětem výzkumu provedeného v rámci její přípravy. 

Po  stručném  úvodu  k  předmětné  problematice  část  1.  vysvětluje  historické  souvislosti 

a zdůvodnění zdaňování nemovitostí a dalšího majetku. Domnívám se, že bez začlenění této 

kapitoly  by nebylo  možné  v  širších  souvislostech  pochopit  celý  rozměr  této  práce  a  její 

závěry, zejména vývoj majetkových daní po roce 1989. V části 2. pak představím blíže institut 

daně, její základní znaky (konstrukční prvky), a dále rozborem objasním klíčové funkce daní 

z hlediska mého pohledu.

V části 3. se zabývám majetkovou a normativní rovinou konstrukčních prvků daně, 

a  to  zejména  dle  pravidel  regulujících  chování  lidí,  dle  jejich  závaznosti,  obecnosti, 

vynutitelnosti,  a dále  rozebírám podstatu základních konstrukčních prvků daně. Část 4.  je 

věnována  nejobecnější  rovině  vymezení  pojmu  a  struktury  daňové  soustavy.  Diskutuji 

o daňové soustavě v užším slova smyslu, tedy jako o soustavě daňových zákonů, neboť se 

neztotožňuji se stavem, shrnutí ,,všech“ peněžních plateb pod jeden právní termín, když např. 

poplatek má úplně jiný charakter než daň. Proto se zde zabývám i jejím postavením, uvádím 

pouze daňové zákony a jejich vztahy k přímým anebo nepřímým daním.

V části 5. přiblížím problémové aspekty majetkových daní, které jsou i podpůrné pro 

další analýzu. Jde především o ústavní konformitu zdaňování, novelizace daňových zákonů 

a jejich stabilitu či  efektivitu výběru daní apod. Vzhledem k tomu, že rozebrat a objasnit 

strukturu postavení majetkových daní v daňové soustavě je velmi složitý úkol, cílem kapitoly 

je  vnést  do  této  problematiky  řadu  nových  neotřelých  poznatků  a  úvah,  např.  rozklad 

předvídatelnosti  a  srozumitelnosti,  vliv  a  působení  hodnotového  systému  základu  daně, 

(ne)uplatňování místního koeficientu apod.

V  části  6.  věnuji  pozornost  identifikaci  majetku  a  charakterizuji  majetkové  daně 

v současném právním řádu. Rozebírám právní postavení „majetku“ (vlastnictví) z různých 

úhlů (potřeby zdaňování i nehmotného majetku) a charakterizuji vazbu nemovitého majetku 

na  majetkové  daně  i  z  hlediska  mezinárodního  kontextu.  Důležitou  částí  je  rozbor  daně 

z pozemků, staveb a jednotek jako zdroje příjmů místní samosprávy, ale i z hlediska jejích 

účinků na efektivní využívání půdy. Dále se také zaměřuji na diskusi o tzv. vnějších titulech 

daně  z  nabytí  nemovitých  věcí,  daně  silniční  a  relativně  nové  daně  z  hazardních  her. 

Část 7. představuje problematiku benefitů a osvobozování od daní, když také charakterizuji 

a hodnotím investiční pobídky a jejich vlivy na majetkové daně, majetkovou optimalizaci, ale 

také její nevýhody pro stát. 
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Část 8. a 9. je zaměřena na majetkové daně a jejich vztahy k přímým a nepřímým 

daním. U přímých daní se také zabývám dopadem robotizace na daň z příjmů a následně na 

majetkové daně.

V části  10.  jsem se  v  zájmu komplexního posuzování  dané  problematiky věnoval 

některým aspektům, zejména majetkových daní v prostředí Evropské unie a hledal možné 

způsoby i nástroje pozitivní implementace do našeho daňového práva, neboť se domnívám, že 

tento širší náhled také umožňuje správně určit místo majetkových daní v daňové soustavě. 

Především jsem porovnával  zdaňování  majetku  v  okolních  státech  sousedících  s  Českou 

republikou. Komparaci majetkových daní mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 

jsem věnoval zvláštní pozornost v části 11. a to s ohledem na daňovou reformu (2004) a na 

dlouholetý společný státní svazek, společné zájmy, stejnou kulturu a právní řád.

Část  12.  je  věnována  hodnocení  hypotéz  a  vážené  diskusi  o  možných  přístupech, 

uskutečněném  rozboru,  důsledků  porušování  majetkově-právních  předpisů,  zkoumání 

a  porovnávání  majetkových  daní,  což  je  proces,  který  je  rozhodující  pro  vytvoření 

smysluplného závěru o jejich potřebě a místu v daňové soustavě, popř. pro další rozpracování 

části jednotlivých kapitol.

Závěrem tedy shrnu argumenty vypovídající výše uvedené hodnoty majetkových daní, 

především pak z hlediska jejich ekonomického přínosu pro veřejné rozpočty, i když výnosy 

z těchto daní (v současnosti) nepatří k rozhodujícím kanálům naplňujícím finanční plán státu, 

tedy státní rozpočet. Mezi ostatními daněmi patří z tohoto hlediska k daním akcesorickým 

a tedy můžeme je vnímat jako daně doplňkové, nicméně zasluhující si pozornost vědeckých 

badatelů i široké veřejnosti.
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1. Historická konsekvence

Cílem této disertační práce je provést především analýzu zdaňování majetku, přitom 

zhodnotit aktuální právní stav a definovat místo majetkových daní v daňové soustavě. Mám 

za  to,  že  k  naplnění  tohoto  cíle  je  zapotřebí  historické  analýzy  institutu  daně,  jejího 

uplatňování již od doby starověku, jakož i analýzy některých instrumentů na takové daně 

vázaných. Bez toho není možné dobře určit místo či postavení majetkových daní v daňové 

soustavě, přestože je můžeme zkoumat z několika úhlů a také je dostatečně kategorizovat. 

Obrazně  řečeno,  z  hlediska  filozofického  vyjádření  slova  bytí,  existence  člověka  či  jeho 

koncových potřeb mají majetkové daně velmi významné postavení v daňové soustavě neboť 

jsou v úzké vazbě s jinými přímými nebo nepřímými daněmi. Tak například majetková daň 

z nemovitých věcí nebo daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)  mají 

,,výsostné“ postavení vůči dani z příjmů, a vůbec k výši příjmu jako takovému. V širším slova 

smyslu můžeme polemizovat; k čemu resp. jakou výhodu budou mít občané, když budou mít 

velmi vysoké či nadstandardní příjmy, daň z příjmu zaplatí např. pouze 5%, přičemž nebudou 

vlastnit žádnou nemovitost (např. z důvodu extrémně vysoké ceny nebo daňového zatížení) 

a převážná většina bude bydlet např. v hausbotech, karavanech či mobilních domech. Naopak, 

budou-li příjmy ve společnosti velmi nízké a daň z příjmu vysoká (ale i nízká) tak se nebudou 

prodávat, kupovat ani stavět budovy (nemovitosti) a lidé jakožto daňoví poplatníci nebudou 

schopni řádně dostát svým povinnostem úhrady stanovené daně z jejich majetku. 

Další úhel pohledu na majetkové daně ve vazbě k dani z příjmu je tzv. ,,zástupný“ 

problém majetku resp. nájmu nemovitosti. Pokud není realitní trh blokován některým z výše 

uvedených  aspektů  tak  logicky; každý  člověk  má  touhu  být  vlastníkem  nemovitosti, 

to  znamená  10  lidí  –  5  domů.  V opačném případě  může  docházet  k  určité  ,,devalvaci“ 

vlastnictví, když předmětem zájmu by bylo bydlení v nájemních bytech či domech. V tomto 

důsledku  by  docházelo  ke  ztrátě  daňových  poplatníků,  neboť  lidé  by  neměli  finanční 

prostředky  ke  koupi  nemovitosti  a  v  nájmech  by  se  tak  pochopitelně  sdružovalo  více 

potenciálních poplatníků.

Z hlediska místa majetkových daní v daňové soustavě mohu podobně argumentovat 

i u dalších daní jako např. u daně z přidané hodnoty. Nastane-li určitá stagnace či úpadek 

vlastnictví  nemovitostí  (nebudováním)  tak  daňový  poplatník  jakožto  spotřebitel  nebude 

nakupovat některé výrobky i zařízení k vybavení a udržování domu či bytu a tím se 
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samozřejmě sníží  příjmová stránka této  daně  (viz  obrázek 1.1.),  avšak  k těmto  aspektům 

či faktorům se budu vyjadřovat v dalších kapitolách při rozboru a hledání odpovědi na místo 

majetkových  daní  v  daňové  soustavě,  přičemž  půběžně  budu  uvádět  vybrané  statistiky 

a přehledy sloužící k účelu zpracování této práce.

Obrázek 1: Výše daní ovlivňuje ekonomiku2

Poznámka: Vycházejíc pouze z předpokladu obchodu s nemovitými věcmi a také nákladového  

charakteru daní tak daně způsobují v ekonomice ztráty.

Zdroj: Vlastní zpracování.

1.1. Retrospektiva vývoje majetkových daní

Již  dávno  před  naším  letopočtem  nesl  každý  vládce  či  panovník  určité  břemeno 

povinností zabezpečit úhradu peněžních odměn především loajální šlechty, vojska a dalších 

osob  spravujících  veřejné  potřeby  státu.  Takové  výdaje  byly  zpočátku  saturovány 

z panovníkova jmění, resp. z výnosů, jeho statků, pozemků, dolů a jiných zdrojů, zejména 

domén a regálů. Postupně jak tyto výdaje narůstaly, tak klasické, původní zdroje byly stále 

více vyčerpávány a když se k tomu přidružila i nevůle panovníků snášet výdaje jenom ze 

svého majetku, byly zavedeny nepravidelné úhrady některých veřejných dávek vybíraných 

především podle nemovitého jmění jednotlivce.

Časem  se  však  ona  nepravidelnost  změnila  v  pravidelnost,  když  takové  praktiky 

shledáváme již ve 4. stol. p.n.l. ve státě Athénském neboť v tomto období zde byly zavedeny 

veřejné pokuty, cla a dávky, tzv. leiturgie. Tento institut už silně připomínal daně, i když tyto 

2 Na levém obrázku je vidět rovnováha dokonale konkurenčního trhu bez daní, kde se prodává množství Q1 za 
cenu P1. Zavede-li se však na takovém trhu daň tak tato rovnováha se změní (obrázek vpravo) a samozřejmě 
cena pro kupujícího vzroste o část daně na P2 a výrobci či prodávajícímu se sníží výnos na P3. Důsledkem je 
potom snížení přebytku jak kupujícího tak prodávajícího a ze strany kupujícího nákup menšího množství 
zboží Q2. Část přebytku je zdaněním ztracena a tato ztráta se nazývá nákladem mrtvé váhy (NMV). Daň je  
označena červeně a poskytuje státu výnos Q2.
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dávky byly vybírány v naturální formě. Až Solónova reforma zavedla majetkovou daň a to 

v  roce  428  p.n.l.  na  základě  rozdělení  obyvatelstva  na  čtyři  třídy  obyvatel  podle  jejich 

movitého a nemovitého majetku. Shledáváme zde dobově podmíněné formy plnění obyvatel, 

čili zárodek přímých daní progresivního typu, tak jak je známe dnes i když přirozeně zdaleka 

ne v tak sofistikované podobě. Ve starověkém Řecku pak převládaly přímé daně.3

Ve středověku tvořili daně spojení mezi vznikající buržoázní společností a feudálním 

státem  neboť  bohatnoucí  buržoazie  používala  daně  na  to,  aby  feudální  stát  přinutila 

k ústupkům a přizpůsobení se jejím požadavkům. Jakmile si upevnila svoji moc tak přinutila 

feudální stát, aby prosazoval daňovou politiku v jejím zájmu a tím napomáhala k vytvoření 

daňového systému v zájmu dalšího rozvoje kapitalistického způsobu výroby, a to nejen na 

kontrolu buržoazie nad orgány řídící státní záležitosti, ale také na její udržení a správu. 4

Vývojem lidské společnosti se tedy přizpůsobovaly i názory buržoazie na postavení 

a  úlohu daní,  které  měli  sloužit  právě jejím potřebám. V určitém slova smyslu je  možné 

chápat, že rozvojem takové daně docházelo k růstu stavu „výběrčích daní“, kteří plnili úlohy 

vedoucí k co největšímu naplnění pokladny panovníka. Z toho tedy plyne i potřeba kreování 

určité správy ukládání a vybírání těchto veřejných dávek a současně i vytvoření potřebných 

pravidel čili daňového systému.

Mohu tedy konstatovat, že určitý daňový systém státu5 tvoří část veřejné správy a byl 

vytvořen  o  něco  později  než  samotné  založení  státu,  neboť  až  po  tomto  založení  mohl 

následovat  vznik  veřejné  správy  a  na  ní  navazující  proces  výběru  daní.  Ovšem  s  tímto 

procesem nepochybně souvisí výše uvedená peněžní forma daně, která nabyla na významu, až 

změnou naturálního hospodářství na hospodářství peněžní.

S ohledem na výše uvedené pak vycházím z toho, že všechny státy byly spravovány 

podle  určitých  pravidel,  o  nichž  lze  mnohdy  mluvit  jako  o  pravidlech  právních.  Ve 

stavovském státě se uplatňoval systém jednotného práva, stát měl v rukou pouze část veřejné 

moci, její těžiště bylo především v rukou šlechty nebo korporací (města, univerzity, cechy 

apod.), kteří měli právo vydávat správní normy nezávisle od státu. V tomto období se ještě 

nerozlišovaly soudy od správních úřadů, věci soudní od věcí správních a odlišen nebyl ani 

proces soudní od procesu správního. Zemský sněm měl zákonodárnou moc a volil panovníka.

3 SVOBODA, L. a kol.: Encyklopedie antiky. Praha 1973. str. 132
4 GIRÁŠEK, J. Daňovoprávne vzťahy v Československu. Bratislava: Obzor, 1981, s. 11.
5 Hobbes, T. definuje stát jako tzv. společenskou smlouvu mezi jednotlivcem a panovníkem, když král přejímá 

veškerou výkonnou, zákonodarnou a soudní moc, proti které není žádného odvolání.

161616161616161616



Pozdější  panovnický  absolutismus  vytvořil  systém  označovaný  zpravidla  jako 

,,policejní stát“.  Bylo potřeba správy vykonávané aparátem, který by účinně zabezpečoval 

potřeby státu, zejména ve věcech finančních, daňových a vojenských. Aparát byl hierarchicky 

uspořádán  a  podléhal  výlučně  panovníkovi.  Absolutní  monarcha,  představující  stát  jako 

veřejnou moc si vyhrazoval autokratické rozhodování ve věcech veřejných (tedy i daňových) 

podle zásady „suprema lex regis voluntas.“6

V českých zemích se vývoj dané problematiky ubíral stejným směrem a relativně ve 

stejných podmínkách jako v obecné rovině.  Výdaje státu byly zpočátku hrazeny výnosem 

statků panovníka tzv.  regály 7 nebo clem k jehož výběru byl již v 11. století založen hlavní 

celní úřad se sídlem v Praze. Položení základů daní či „berní“8 v dnešním slova smyslu patří 

Lucemburkům, kteří zpočátku vypsanou berni směli používat jen pro obranu království, a pro 

vypsání  obecné  daně  bylo  třeba  souhlasu  zemského  sněmu.9 Avšak  snaha  o  jednotnou 

daňovou politiku je patrná již v r. 1022, kdy český kníže Oldřich z rodu Přemyslovců zavedl 

vybírání daně z lánu, a proto právě toto období mohu uvést jako položení základního kamene 

pro  přehledný  a  soustavný  popis  pozemků  –  tedy  katastr.10 Zpočátku  taková  evidence 

obsahovala  i  údaje  o  vlastnostech  osob,  věcí,  práv  nebo i  výtěžků  z  obchodů  a  živností 

pořizované k účelům daňovým.

Tabulka 1: Historický přehled pozemkové evidence z pohledu zdaňování

NÁZEV STOLETÍ DŮVODY
1. URBÁŘ -13 Soupis povinností poddaných vůči vrchnosti
2. ZEMSKÉ DESKY 13 Zápisem se majetek stával dědičným majetkem rodu
3. RUSTIKÁLNÍ KATASTR 17 Spravedlivější a věcnější základ vyměřování
4. TEREZIÁNSKÝ KATASTR 18 Generální vizitace, Panské vyrovnání (exaequace)
5. JOSEFSKÝ KATASTR 18 Reforma daně pozemkové a vyměření půdy
6. TEREZIÁNSKO-JOSEFSKÝ  KATASTR 18-19 Potřebné úpravy nesprávností ve výměrách
7. STABILNÍ KATASTR 19 Všeobecný zákoník občanský měl vliv na další funkci katastru – 

stavba je součástí pozemku, intabulace (vkladová povinnost)
8. POZEMKOVÝ KATASTR 20 Původní daňové poslání katastru se přetvářelo k účelu právnímu 

a hospodářskému
9. EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 20 Registrace státním notářstvím, Evidence především pro plánování
10. KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR 20 Integrace funkce bývalé pozemkové knihy, Obnovena intabulace

Zdroj: Vlastní zpracování.

6 „Nejvyšším zákonem vládce je (jeho) vůle“.
7 Talíř, M. uvádí, že v Čechách byla daň pozemková vybírána, ježto celní berně předpokládá stávající dávky a 

z těchto dávek, které se pouze při vyšším stupni vzdělanosti a při zvýšených  potřebách státních vyvíjejí, lze 
sledovati, že daň pozemková, již po delší čas vybírána být musila.

8 Slovo  „berně“  znamená  lidové  označení  pro  daně,  kdy  původně  se  jednalo  pouze  o  platbu  určenou 
panovníkovi a později sa začalo používat k označení přímých daní. Na území českých zemí se používalo až 
do roku 1948.

9 Nikoliv však v případě korunovace či svatby dcery.
10 Slovo ,,katastr“ znamená asi totéž co soupis a je odvozeno z latiny: caput - hlava, capitastrum - soupis podle 

hlav, později také podle jakékoliv jednotky.
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Zpočátku tato daň nebyla pravidelná, ale vybírala se v určitých případech.11 Těmito 

případy byly také nařízení králů, např. Karel IV. nařídil vypsání zvláštní berně při obsazení 

Dolní Lužice v roce 1369, nebo když s českým královstvím spojil Branibory v roce 1373. 

Jednalo se tedy o mimořádnou daň královskou, přičemž není bez zajímavosti, že židovské 

obyvatelstvo nepodléhalo obecné ani zvláštní berni, ale odvádělo roční platby tzv. úrok.

Berně je tedy staré souhrnné označení pro daně a poplatky, která se vybírala nejprve 

jako daň z pozemků, ale i řemeslných živností ve prospěch státu. Šlechtická a městská půda 

byla však až do poloviny 18. století od takové berně osvobozena. První pokusy o rozšíření 

berně o spotřební daň byly zahájeny v 15. století, které navazovaly na teritoriální výsady dané 

doby a vedly ke snaze vypracování  jednotného katastru,  což se však stalo až berní  rulou 

v 17. století. Od tohoto období se začala podstatně rozvíjet i vlastní daňová politika země, 

když byla zavedena daň z majetku a tzv. matrikulární příspěvky.12 Způsob, vypsání, rozvržení 

a výběr daně je uveden především, až za vlády Václava IV. Vypsání daně13 se dělo královským 

patentem a tento se rozesílal do všech hlavních měst každého kraje a to s udáním důvodů 

výběru daně a její splatnosti.

V  této  době14 bylo  postavení  výběrčích  již  zcela  objasněno.  Do  pozice  berníka 

(výběrčího)  mohla  být  ustanovena  jen  taková  osoba,  která  splňovala  určité  podmínky 

stanovené  panovníkem.  Většinou  se  jednalo  o  významné  osoby v  určitém společenském 

postavení, které například sloužily na významném postu u královského dvora nebo zastávaly 

jiné vřejné funkce. Takové spolehlivé osoby pak byly králem pověřeny k výběru, vymáhání 

a stanovení paušálu daně.15 Vybranou berni potom berník odevzdal vrchnímu notáři,  který 

vybranou sumu prostřednictvím komořího odevzdal svému panovníku.

Jak jsem již výše uvedl, výběr daně musel být bez ohledu na rozhodnutí panovníka 

povolen zemským sněmem,  neboť panovník měl  právo žádat  daň  jen ve výše uvedených 

případech.  Takové  povolení  však  bylo  přirozeně  závislé  na  politických  podmínkách 

a politické situaci v dané zemi. A dokonce ani výběr daní nebyl vždy stejného rozsahu, mohu 

tedy konstatovat, že správa daní byla v té době spíše v rukou zemského sněmu než panovníka 

či krále samotného. Postupným vývojem správy daní docházelo k určitým excesům a snahám 

11 Dřívě také nazývána tributum pacis či collecta generalit.
12 Matrikulární příspěvek byl také určen na financování výdajů říše, zejména říšské války.
13 Základem daně byly předchozí berní seznamy přičemž každá změna musela být pod strátou majetku či života 

co nejdříve oznámena.
14 Král Václav IV. panoval v letech 1378 až 1419.
15 V období 15. a 16. století se například z jednoho lánu platila jedna hřivna (cca 1,50 zl.). K tomu byla ještě  

povinnost úhrady příspěvku na tzv. výmazné (příspěvek na služné berního) ve výši 1 groše z každého lánu.
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o zavedení pravidelných úhrad daní a různých dávek bez určitého principu. V tomto směru 

pak  uvádím,  že  docházelo  k  zavedení  právního  dualismu  tj.  výběru  nepřímých  daní 

panovníkem a přímých daní šlechtou.

Vrátím-li se o staletí zpět tak zjišťuji, že bez ohledu na využívání tzv. daně z hlavy,16 

která např. byla zemským sněmem povolena jako zvláštní berně a vybírána podle rozvrhu 

vojenské  hotovosti  jakožto  pomoc  proti  Turkům,  tak  v  roce  1514  byla  poprvé  povolena 

či zavedena tzv. pivovarní daň. V letech 1517 až 1519 byla pak také povolena majetková daň, 

která  byla  uložena  držitelům  statků  podle  přiznané  ceny  jejich  pozemků.17 Správu  daní 

vykonávali krajský, zemský a generální sněm koruny České, ale i královští úředníci – berníci. 

Efektivnější  a  pravidelnější  výběr  (tzv.  daně  z  nemovitých  věcí)  a  vymáhání  daňové 

povinnosti  se  začal  uskutečňovat,  až  za  vlády  Ferdinanda  I.  Habsburského.18 Důvodem 

nastolení pravidelnosti výběru daní byly války, neboť od roku 1526 byla značná část země 

pod nadvládou Osmanské říše a ze strany Turků hrozilo neustálé nebezpečí i zemím českým. 

V roce  1517  stavovský  sněm přijal  berní  předpis,  který  stanovil  všeobecnou  daň 

z majetku.  Následně v roce 1528, tedy po dvou letech vlády mu bylo zemským sněmem 

povoleno, aby místo daně stavěl vojsko s tím, že mu byl v následujících letech několikrát 

povolen výběr zvláštních dávek 19 zejména za účelem pomoci proti Turkům. V roce 1531 byla 

pak zavedena majetková daň tzv. ,,šacuňk“, do které však nebyl zahrnut majetek poddaných. 

Za panování Ferdinanda I., byla opět na královská města uvalena nezávislá daň z piva (nyní 

již trvalá) a roku 1534 daň z prodeje nemovitých statků. Ferdinandovy reformy vedly nakonec 

k zavedení domovní daně a to místo dřívější berně z majetkových statků (majetku).

Za vlády císaře Rudolfa II., který panoval v letech 1576 – 1611 opakovaně docházelo 

ke  snahám  o  vymáhání  stále  vyšších  daní.  Daně  byly  proto  předmětem  sporů  mezi 

panovníkem a šlechtou a také ony se stali předmětem prvního protihabsburského stavovského 

Bočkayova povstání v letech 1604 až 1606. Roku 1610 byla Rudolfu II. povolena zemským 

sněmem  zvláštní  daň  „ad  liberarum  legis“ tzv.  „camerale“.  Byla  to  daň  z  každého 

obydleného  domu a  vybírala  se  každý  rok  po  dvaceti  českých  groších  z  jednoho  domu. 

16 Šlechta a rytíři platili 1 zlatý za každého člena rodiny a z poddaných i z čeledi po 1 groši. V Praze a ostatních 
královksých městech pak každý hospodář platil 10 grošů, za manželku i dětí, za sluhy a služedbnice po 1 
groši, děkani a faráři po 1 zlatém a jiní kněží po 1 groši.

17 Platilo se půl groše z každé kopy jejich pozemků.
18 Ferdinand I. Habsburský nastoupil jako první panovník z rodu Habsburgů na český trůn v roce 1526 a vládl  

až do své smrti v roce 1564.
19 V roce 1543 povolil generální sněm koruny české na pomoc proti Turkům berni 10 kop z každých 1000 kop 

přiznaného majetku stavů a v roce 1556 dokonce berni  10 kop z každých 1000 kop přiznaného majetku  
stravů i poddaných.
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K tomuto je třeba dodat, že podobné daně (ale i výstřední) vybíraly některé země např. na 

základě počtu oken obydleného domu nebo existence krbu apod. (srov. tabulku č. 2).

Tabulka 2: Některé bizarní majetkové daně středověku

Typ daně: Důvod zavedení:
Daň z bradky Daň byla progresivní a měnila se podle společenského postavení vlastníka bradky. V 16. stol. za krále 

Jindřicha VIII. – čím byl nositel bradky významnější, tím platil vyšší daň.

Daň z oken Daň z nemovitostí. Daň z oken byla progresivní a zaměřená na bohatší třídu. Platilo asi toto: „čím více oken  
máš, tím si bohatší“.

Dánská daň Dánská daň byla v podstatě „výpalné“, kterou Anglie ve středověku platila Vikingům za to, že při svých 
pustošivých nájezdech na Evropu Anglii vynechaly.

Daň z hlavy Je to regresivní daň.  Je daň, kterou musí platit všichni občané státu stejně a její výše tedy nezávisí na 
příjmu. Dnes existuje v České republice daň z hlavy ve formě licenčních poplatků a minimálních odvodů  
na zdravotní a sociální pojištění.

Karetní daň Hazardní daň. Zavedl ji v 16. století anglický král Jakub I. kvůli oblibě karetních her. Karetní daň je krásným 
příkladem snahy panovníků zdaňovat cokoliv, co je  o blíbené a příjemné. 

Daň z klobouku Daň z klobouků přikazovala prodejcům nákup speciální licence plus nechat označit prodejnu potvrzením 
„Prodejce klobouků“. Džentlmeni, kteří zapomněli daň zaplatit, se mohli těšit na vysokou pokutu. Padělání 
licence se pak trestalo dokonce smrtí! 

Daň z krbu Jednalo se vlastně o předchůdce dnešní daně z nemovitých věcí.  Z novověké Anglie je jakožto kuriozita 
známá daň z oken, avšak ve skutečnosti  se tamní vláda snažila zdanit  vše možné. Dalším podobným 
výmyslem byla daň z krbů, a tak kromě toho, že tehdy Angličané zazdívali okna, zazdívali rovněž i krby.

Zdroj: Vlastní zpracování.

První pevná berně tzv. „dávky na obranu“ neboli „militare“ byla povolena v roce 1640 

pro celé království a představovala částku přes 3.600.000 zlatých, byla vybírána od vrchnosti 

podle počtu svých poddaných a zajišťovala vydržování vojska. V 17. a 18. století, zejména po 

třicetileté  válce  byla  válečnými  útrapami  nejvíce  postižena  města,  která  musela  odvádět 

nejvíce daní. Tyto útrapy přirozeně zpomalily městský hospodářský rozvoj a tím negativně 

ovlivnily obsah i rozsah státních příjmů.

Až  nástup  Marie  Terézie  na  panovnický  trůn  v  roce  1740  nastartoval  několik 

osvícenských reforem, a to především ve správní oblasti, v jejímž rámci byla omezena zemská 

samospráva a vytvořena centralizovaná správa monarchie. Podle dekretu z roku 1748 musela 

vrchnost ze svých výnosů a zisků podávat daňové přiznání. Za vlády jejího veličenstva se 

vytvořily  již  zmíněné  dva  tereziánské  katastry,  soupisy  půdy,  domů  a  obyvatel  jakož 

i tereziánský urbář, který definoval vztahy mezi vlastníky půdy. Za vlády Josefa II., který 

nastoupil na trůn po své matce v roku 1765 a panoval, až do roku 1790 byla uskutečněna 

zásadní reforma pozemkové daně a to patentem z roku 1785.

Po reformách Josefa II. byly reformní snahy natolik vyčerpány, že zásadní změnu i do 

daňového systému přinesl, až revoluční rok 1848. V následujících letech zanikla stavovská 
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privilegia, došlo ke zrušení židovské daně a bylo zřízeno Ministerstvo financí,20 byla zavedena 

daň z příjmu a celá tato řada radikálních změn vedla v Rakousku – Uhersku k vytvoření tzv. 

smíšeného daňového systému.21 Ovšem s ohledem na velký počet a roztříštěnost právních 

předpisů různé kvality, právní síly a doby jejich účinnosti, byla tato daňová soustava značně 

nepřehledná a v mnoha ohledech neodpovídající potřebám rozvíjejícího se kapitalismu.22

Později  se  i  podle  rakouského  vzoru  uskutečnila  daňová  reforma  (v  roce  1896) 

a zavedená domovní daň přinášela odstupňovaný progres a osvobozovala různé stavby; hutě, 

doly, společenské domy, skladiště a neobydlené stavby.23 Zavedený pozemkový katastr byl 

budovaný za účelem vybírání a placení daní za majetek, resp. pozemky.24 Jeho právní úpravu 

obsahoval zejména zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení, ve znění 

pozdějších předpisů,25 a vládní nařízení č. 64/1930 Sb., kterým se částečně vykonávají hlavy 

II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení, ve znění pozdějších předpisů. 

Původně  sloužil  jen  k  daňovým  účelům,  proto  se  i  nazýval  katastr  pozemkové  daně 

(capistratum – daňový soupis hlav). 

Výše  uvedené skutečnosti  se  plně  odrazily  ve  snaze  modernizovat  daňový systém 

v následujícím období, které přineslo mohutný rozmach výrobních sil a zejména v evropských 

státech definitivní vítězství buržoazie a přijetí mnoha pozitivních opatření i v daňové politice 

státu.  Mohu  tedy  spolehlivě  konstatovat,  že  již  v  polovině  19.  století  se  v  Rakousku 

a  českých  zemích  začal  proces  uplatňování  všeobecné  daňové  povinnosti.26 Vytvořila  se 

situace, že „v druhé polovině 19. století se na území českých zemí vytváří jednotná, relativně  

moderní soustava daní (označovaných ve starší době jako berně) a poplatků (označovaných  

původně pojmem taxy.)“ 27 Na sklonku 19. století byl přijat velmi důležitý zákon č. 220/1896 

ř. z., o osobních daních přímých, který nabyl účinnosti až k 1. 1. 1898, aby se mohli daňový 

úředníci důkladně seznámit s jeho textem a byly schopni jeho aplikace v měnící se monarchii. 

20 Od roku 1850 byla obvodem jeho působnosti celá Habsburská monarchie.
21 Založený byl na existenci jedné daně z příjmu a několika výnosových daní.
22 Blíže k tomu GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. 2. vydání. Praha : Linde, 2006, s. 110 – 125.
23 PROCHÁZKA, V. In: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. I. diel. Bratislava 

1971. Str. 361.
24 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava 2006. Str. 48.
25 Definitivně zanikl v roce 1971 zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, který byl zrušen až v roce  

1994, a to zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  
s jeho zavedením.

26 Přirozeně byly i výjimky z celoplošní aplikace tohoto principu, daňové zatížení se nevztahovalo na císaře 
a jeho rodinu a také osoby s malým ročním příjmem.

27 STARÝ, M. a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha : Havlíček Brain Team, 2009, s. 88.
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„Zákon  byl  charakteristický  svou  jasností,  srozumitelností,  vycházel  z  nejlepších  

koncepcí své doby,  upravoval všechny osobní daně a moderní soustavu osobních přímých  

daní.“28

Na konci  19.  století  se tedy etablovali  jako součást jednotné daňové soustavy tyto 

přímé daně, které měly majetkovou povahu: 

g  daň zemědělská;

g  daň domovní;

g  daň výdělková všeobecná;

g  daň výdělková veřejně účtujících podniků;

g  daň rentová (úroková);

g  daň z příjmu (důchodová daň);

g  daň z vyššího služného.

1.2. Vývoj majetkových daní v Československu

První světová válka radikálně zasáhla do politického uspořádání především Evropy, 

její  centrální  část  nevyjímaje.  Na  troskách  Rakousko  –  Uherské  monarchie  vznikla 

i  samostatná  Československá republika,  která  musela  od samého počátku řešit  mimo jiné 

nevyhovující  právní  dualismus  monarchie.  V rámci  změny  právního  pořádku  došlo  také 

k  sjednocení  daňového  systému  pro  všechny  části  republiky,  tj.  pro  Čechy,  Moravu, 

Slovensko  a  Podkarpatskou  Rus.  Daňová  reforma  byla  vskutku  urgentní  zejména 

v souvislosti s nezbytnou reformou státního rozpočtu. Její přípravy probíhaly již od zasedání 

Národního shromáždění  v  roce  1921 a po důkladné přípravě  byla  daňová reforma přijatá 

zákonem č.  76/1927  Sb.,  o  přímých  daních,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  který  se  stal 

důležitým pilířem reformy veřejných financí.29

 

Majetkové daně  se  ocitly  mezi  přímými  daněmi  ve  skupině  daní  výnosových.  Na 

nemovitosti  se  vztahovala  pozemková  daň,  domovní  daň  byla  členěna  na  daň  třídní 

a daň činžovní.  Zákon pamatoval  také na převody nemovitostí  a zatížil  je nemovitostním 

poplatkem.  Posléze  byla  vybírána  také  daň  z  obohacení,  zahrnující  dědickou  daň  a  daň 

darovací. Soustavu přímých daní doplnila daň z motorových vozidel, která byla upravena 

28 Tamtéž, s. 94.
29 Otcem  této  daňové  reformy  je  právem  označován  prof.  Karel  Engliš  jako  významný  československý 

národohospodář po roce 1918. Jako ministr financí působil v šesti vládách v letech 1920 – 1931. V letech 
1934 – 1939 byl guvernérem Národní banky Československa.
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zákonem  č.  116/1927  Sb.,  o  silničním  fondu,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Vzhledem 

k prudce se rozvíjející automobilové dopravě byl zanedlouho přijat zákon č. 198/1932 Sb., 

o  dopravě  motorovými  vozidly,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  přičemž se  skládal  z  daně 

z jízdného, daně za hromadnou dopravu osob, daně z dopravy osob provozovanou osobními 

motorovými  vozidly  a  daně  přepravní,  která  se  vztahovala  na  přepravu  nákladu.  Změny 

nastaly pak po přijetí zákona č. 77/1935 Sb., o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění, 

ve znění pozdějších předpisů, a to především v zavedení jednotné daně z motorových vozidel, 

avšak daň z jízdného za hromadnou dopravu osob byla ponechána beze změny.

K uvedenému zákonu o přímých daních, který se stal základem reformy veřejných 

financí, tedy navazovaly různé vyhlášky, nařízení a novely, např. vyhláška ministra financí 

č. 227/1936 Sb., o úplném znění zákona o přímých daních, ve znění pozdějších předpisů, 

obsahuje celé  znění  tohoto  novelizovaného daňového zákona (republikací),  k  němuž bylo 

vydáno velmi podrobné vládní nařízení č. 15/1937 Sb., kterým se provádí zákon o přímých 

daních, ve znění pozdějších předpisů. Jde o největší předválečnou novelu daňového zákona, 

která obsahuje vedle řady přechodných ustanovení úhrnem 178 článků, proti původním 44 

článkům obsaženým ve vládním návrhu.  Z nejvýznamnějších změn je třeba uvést především 

novou charakteristiku  tzv.  „berního roku“, tento  nový princip  znamenal  novou formulaci 

celkem 70 paragrafů platného zákona a  zejména snížení  mimořádného odpisu při  nových 

provozních  investicích,  nově  byla  zavedena  nová  úprava  zdanění  jednatelů  obchodních 

společností,  odstranění  rozdílu  mezi  zahradnictvím  zemědělským  a  obchodním,  zdanění 

družstev, holdingů a lidového peněžnictví.

Třicátá léta byla vesměs ve znamení nástupu fašismu, zejména v Itálii a Německu. 

Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 bylo jasné, že expanze mohutně se militarizujícího 

Německa nedá dlouho na sebe čekat. Rozpínavost Německa se neblaze dotkla v osudném 

roce 1938 i demokratického Československa. Po anexi Sudet došlo v březnu 1939 k úplnému 

rozbití  jednotného  státu  Čechů  a  Slováků  a  vznikli  dva  státní  útvary; Protektorát  Čechy 

a  Morava  a  Slovenský  stát.  V  Čechách  protektorátní  moc  přizpůsobila  svým  zájmům 

a potřebám i právní řád, což vedlo mimo jiné i k zavedení říšské daňové legislativy. Bylo 

přijato vládní nařízení č. 326/1940 Sb., o změně organisace a příslušnosti finančních úřadů 

v  odboru  cla,  spotřebních  daní  a  monopolů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  navíc  byla 

zavedena daň z  majetku  a  srážková daň byla  nahrazena  daní  ze  mzdy.  Zrušena byla  daň 

výdělková i daň rentová a nakonec i daň z vyššího služného. Další zásadní změny v daňové 

soustavě pak nebyly provedeny až do konce druhé světové války.
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Po skončení druhé světové války stála znovuobnovená Československá republika před 

mnoho  úkoly  souvisejícími  s  obnovou  demokratického  právního  řádu.  Integrální  součástí 

tohoto procesu byly i změny daňového systému včetně majetkových daní. Daňovou politiku 

státu  charakterizovala  v  předmětném  období  snaha  co  nejrychleji  odstranit  neblahé 

důsledky války.

V roce  1946  byl  vydán  zákon  č.  134/1946  Sb.,  o  dávce  z  majetkového  přírustku 

a  o  dávce  z  majetku,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Na  tento  zákon  navazoval  zákon 

č. 185/1947 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírustků 

na majetku, ve znění pozdějších předpisů.30 Do historie se zapsal tento právní předpis jako 

zákon  o  milionářské  dávce.  Poměrně  rychle  byl  tento  zákon  novelizován  zákonem 

č. 180/1948 Sb., podle něhož povinné osoby musely zaplatit peněžní dávku ve výši od 7 do 

20% hodnoty majetku, přičemž nejvyšší zdanění se uplatnilo při hodnotě nad 20 mil. Kčs.

Zásadní obrat v daňové politice státu nastal, až po upevnění moci komunistické strany 

a definitivního nastolení její vedoucí úlohy ve státě po únoru 1948.

Jako  první  byla  zavedena  po  novém  zemědělská  daň  zákonem  č.  49/1948  Sb., 

o  zemědělské  dani,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  další  zásadní  změny nastali  v  rámci 

právnické  dvouletky.  Je  třeba  uvést,  že  v  roce  1952 bylo  přijato  10  podstatných  zákonů 

týkající se daňové a poplatkové problematiky v Československu, a to zejména: 

g  zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organisací, ve znění 

    pozdějších předpisů;

g  zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 80/1952 Sb., o domovní dani, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 81/1952 Sb., o dani z představení, ve znění pozdějších předpisů;

g  zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

30 Tato dávka se vztahovala na subjekty jejichž majetek ke dni platnosti zákona byl vyšší jak 1 000 000.- Kčs 
a současně jejich daňová povinnost za rok 1947 činila nejméně 50 000.- Kčs. Touto dávkou se zvýšila daňová 
povinnost dotčených subjektů o dalších 2 až 20%.
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Radikální daňová reforma nabyla účinnost k 1. 1. 1953 a daně, které zavedla, byly 

rozděleny  mj.  do  dvou  skupin,  a  to; daně  placené  organizacemi  i  vznikajícími  státními 

podniky a daně placené obyvatelstvem.

Tabulka 3: Daňová soustava platná od roku 1953 zahrnovala tyto daně:

Přímé daně: Nepřímé daně:
Zemědělská daň Daň z obratu
Domovní daň Daň z výkonů (od roku 1962 včleněna do daně z obratu)
Daň z literární a umělecké činnosti
Daň ze mzdy
Daň z příjmů obyvatelstva
Důchodová daň družstev a jiných organizací
Daň živnostenská (zrušena v roce 1961)

Zdroj: Vlastní zpracování.

Součástí  daňové  soustavy  byly  také  poplatky  místní,  soudní,  správní,  notářské 

a  arbitrážní.  Posléze v roce 1957 byla zaznamenána další  významnější  reforma daňového 

systému a  předchůdci transferových daní se staly notářské poplatky zavedeny podle zákona 

č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to poplatek z převodu 

nebo  přechodu  nemovitostí,  poplatek  z  dědictví  a  poplatek  z  darování.  Tento  zákon  byl 

nahrazen zákonem č.  24/1964 Sb.,  o notářských poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů, 

a poté zákonem č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který 

byl  platný,  až  do  přijetí  nové  daňové  soustavy  v  roce  1993,  tedy  nahrazen  zákonem 

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

Nepochybně  ve  vývoji  socialistického  právního  řádu  a  tím  i  politického  systému 

sehráli  významnou  roli,  zákon  č.  50/1959  Sb.,  o  zemědělské  dani,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, zejména zákona č. 123/1962 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské 

dani.  Rovněž  fundamentální  změny  v  této  oblasti  byly  v  následující  podobě  zákona 

č.  112/1966 Sb.,  o  zemědělské  dani,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zrušil  uvedený zákon 

č. 50/1959 Sb.), a zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů, 

který byl zrušen až v roce 1988 (zákonem č. 172/1988 Sb.). Všechny tyto právní úpravy měly 

do  roku  1990  jeden  sjednocující  cíl  a  tím  bylo  posílení  socialistického  charakteru  státu 

a reflektování  politické linie  vedoucí  síly ve státě,  kterou byla komunistická strana.  Fixní 

ideou bylo  potírání  soukromého  vlastnictví  a  podnikání  (byť  jen  v  živnostenské  podobě) 

a vytváření příznivých podmínek instalování či upevňování socialistických pilířů budování 

nového společenského řádu.
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1.3. Vývoj majetkových daní po roce 1989

Koncem osmdesátých let se projevila neefektivita stávajícího politického a následně 

ekonomického systému (základny) v ČSSR a stále citelnější ztráta tempa růstu životní úrovně 

širokých mas obyvatelstva. Ekonomika zjevně svými výsledky stagnovala, na trhu se stále 

častěji  objevovaly  trhliny  v  jeho  zásobování,  politické  špičky  státu  nezadržitelně  stárly 

a  ztrácely  půdu  pod  nohama,  neschopny  zachytit  a  rozšifrovat  moderní  světové  trendy, 

zejména  v  ekonomice.  To  mělo  samozřejmě  dopad  i  na  rozvoj  majetkových  daní  neboť 

neroste-li životní úroveň obyvatelstva potažmo, stagnuje-li obchod, průmysl apod. nemůže 

docházet k ekonomickému růstu a rovněž k určité modifikaci daňového práva. Bylo navíc 

naprosto zjevné, že tento systém nelze reformovat.

V tzv. ,,polistopadovém“ období došlo k velmi rychlé kvalitativní proměně politické 

orientace našeho státu, která našla posléze mohutnou odezvu v radikální změně stávajícího 

právního řádu a také nastala éra změn ve službách, obchodu a průmyslu - ekonomického 

růstu. Právní řád tedy musel urychleně reflektovat mimo politických změn také na zásadní 

ekonomickou  transformaci  plánovitého  řízení  národního  hospodářství  na  tržní  ekonomiku 

a její tržní mechanismus. Bylo tedy nezbytné přizpůsobit novým požadavkům také daňovou 

soustavu a v rámci ní přirozeně i majetkové daně.

Do  roku  1992  se  v  Čechách  uplatňovala  struktura  majetkových  daní,  tak  jak  se 

zformovala v letech 1948 až 1989. Majetkové daně představovaly tedy již uvedenou domovní 

daň,  zemědělskou  daň  z  pozemků,  daň  z  motorových  vozidel  a  poplatky  z  dědictví, 

darování  a převodu nemovitostí.  Po roku 1993 se tedy v rámci radikální daňové reformy 

vykrystalizovala tato soustava majetkových daní:

g  daň z nemovitostí rozčleněna na daň z pozemků a daň ze staveb

    (nyní daň z nemovitých věcí);

g  daň dědická;

g  daň darovací;

g  daň z převodu nemovitostí (nyní daň z nabytí nemovitých věcí);

g  daň silniční.

Po roku 1993 se vývoj  daňové soustavy obecně a majetkových daní zvláště ubíral 

cestou  jejich  postupné  modernizace  a  hledání  efektivních  ekvivalentů  jejich  působení 

v podmínkách rozvíjejícího se tržního mechanismu. Lze pozorovat v jejím vývoji určité etapy, 

umožňující vnímat a do určité míry předvídat vývoj daňového systému.
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Tato vykrystalizovaná soustava má nepochybně všechny ambice zůstat i  pro futuro 

v podobě de lege lata, nicméně se pokusíme po důkladné analýze slovenských zkušeností 

s majetkovými daněmi navrhnout možné eventuality de lege ferenda směřující k optimalizaci 

zejména majetkových daní i v podmínkách České republiky.

Z uvedeného vidíme jak dynamický je vývoj daní a daňové soustavy i jak důležitým 

činitelem jsou daně při zabezpečování veřejných financí, jejich alokaci a zejména pro kvalitní 

plnění funkcí státu. A to nejen funkci hospodářskou a sociální, ale také funkcí vnějších, např. 

upevňování  postavení  České  republiky  v  Evropské  unii  jako  rovnocenného,  aktivního 

a  respektovaného  jejího  článku.  Jsme  součástí  dynamicky  se  rozvíjející  nové  evropské 

státnosti se všemi jejími problémy a nedostatky subjektivní i objektivní povahy. Vidíme, že 

i vývoj daní a jejich systému či soustavy si vyžaduje mimořádnou trpělivost a invenci ve 

snaze  udržet  nepopíratelnou dynamiku vývoje  na  uzdě  a  nedopustit  chaos  a  rezignaci  na 

postupný, cílevědomý postup a přizpůsobování daňové politiky státu aktuálním potřebám jeho 

obyvatelstva, tudíž reálných poplatníků.

V  roce  1992  byla  tedy  realizovaná  velká  daňová  reforma,  která  zákonem 

č.  212/1992  Sb.,  o  soustavě  daní,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (tehdy  ještě  na  úrovni 

federace) zavedla novou soustavu daní v ČSFR, a současně rozdělila pravomoc nepřijímání 

daňové legislativy mezi Federální shromáždění národní rady republik. Byly zavedeny přímé 

a  nepřímé  daně.  Majetkové  daně  spadají  do  daní  přímých  a  tvořil  je  i  zákon  Slovenské 

národní rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani, ve znění pozdějších předpisů, který zdaňoval 

silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používané k podnikání nebo v souvislosti 

s podnikáním. Následně už v podmínkách nově vzniklé  České republiky byl  přijatý nový 

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Ve světle této daňové 

reformy zároveň hmotně-právní úpravou došlo i k přijetí nového procesního kodexu – zákona 

České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Tím krokem bylo upuštěno od deset let trvajícího stavu, kdy byla problematika daňového 

řízení upravená předpisy nižší právní síly.31

Z  uvedeného  stručného  historického  náčrtu  je  možné  vyvodit  několik  zajímavých 

skutečností a vlastností majetkových daní:

Především  pozemková  daň jako  předchůdce  dnešní  daně  z  nemovitých  věcí  má 

v historii silnou tradici sahající, až do doby římského státního zřízení, přičemž i Římané znali 

31 GRÚŇ, L.: Dane včera, dnes a zajtra. Bratislava 2001. Str. 68
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princip  zdaňování  podobný tomu současnému (např.  podle  výměry,  druhu a  kvality půdy 

apod.). Tuto tradici je možné připsat jejímu charakteru jako daně majetkové, která postihuje 

nemovitý majetek, který je stálý, nepřemístitelný a viditelný, což vždy způsobovalo velkou 

oblíbenost této daně ze strany mocenského aparátu.

Jako  obdoba  dnešní  daně  ze  staveb  se  objevuje  na  sklonku  rakousko-uherské 

monarchie d  omovní daň. V minulosti se ani daně nevyhnuly zneužití ke státně-ideologickým 

cílům.  Příkladem  může  být  zdaňování  nemovitostí  v  soukromém  vlastnictví  v  období 

socializmu,  což  mělo  kořeny  také  v  rozdílném  chápání  jednotlivých  druhů  vlastnictví 

a v preferenci tzv. socialistického vlastnictví.

V  tomto  směru  je  třeba  zdůraznit,  že  jen  tzv.  socialistická  ústava  z  roku  1960 

opomněla ústavní  příkaz ukládat  daně jen na základě zákona,  přičemž i  Ústava 9.  května 

z roku 1948 tento ústavní příkaz obsahovala.

Daň  z  motorových  vozidel a  různé  teoretické  přístupy  vedoucí  ke  zdaňování 

motorových vozidel byly kvalitně zpracovány už v období první Československé republiky. 

Tato daň byla u nás vybírána v určitých obdobích a s ohledem na právní úpravu současné 

daně silniční měla za účel zdanit užívání pozemních komunikací32.

Jsem  tedy  toho  názoru,  že  soustava  majetkových  daní  tak  jako  ji  zavedl  zákon 

o soustavě daní, a také s ohledem na současnou strukturu majetkových daní dle zákonného 

opatření  Senátu  č.  340/2013  Sb.,  o  dani  z  nabytí  nemovitých  věcí,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  je  prakticky  efektivnější  a  méně  diskriminační.  Rovněž  na  uvedené  má  vliv 

i  posléze  přijaté  zákonné  opatření  Senátu  č.  344/2013  Sb.,  o  změně  daňových  zákonů 

v  souvislosti  s  rekodifikací  soukromého  práva  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  neboť  s  výjimkou  některých  příbuzných  předešlých  institutů 

(pozemková  daň,  domovní  daň,  daň  z  motorových  vozidel)  předtím  v  českém  právním 

pořádku nefigurovala.

Z  uvedeného  je  tedy zřejmé,  že  majetkové  daně  prošly  komplexním společensko-

historickým  vývojem  a  např.  jsou  zajímavostí  výzkumy  institutů  daňového  práva,  které 

se  v  minulosti  uplatňovaly,  když  jejich  komparace  terminologie  se  současnou  právní 

doktrínou vykazuje určité odlišnosti ve společensko-ekonomickém kontextu.  Bezprostředně 

předcházející současné právní úpravě se věnoval např. Stolář - zákon o dani z nehnuteľnosti 

32 K tomu blíže: BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, M., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6 vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 241.
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(komentár), když jeho dílo se může považovat za praktickou příručku k tehdy platné právní 

úpravě,  resp.  k  zákonům o  majetkových  daních. Historické  prameny uvedených  institutů 

rozebírají např. Slovinský, A.  Československé finančné právo. Bratislava, 1985; Bakeš, M. 

Československé  finanční  právo. Praha,  1979;  Slovinský,  A.,  Girášek,  J.:  Československé 

finančné právo. Bratislava, 1974; Picmaus, F. a kol. Daně, odvody a poplatky v ČSSR.  Praha, 

1985.  Částečné  informace  o  některých  vybraných  institutech  majetkových  daní  na  území 

bývalého Československa jsou publikované také Sivákem, Malým a Procházkou.
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2. Teoretické vymezení daně

Daň je slovo, které zní empaticky, ale také antipaticky. Je to právní institut platební 

povinnosti, který je také zastarale označován jako berně. Míra používání daňových nástrojů se 

v různých státech liší. Rozhodující kritérium vnímání slova tolika významů je úhel pohledu. 

Jinak vnímá daň správce daně, jako státní orgán odpovědný za výběr a jejich užití a jinak toto 

slovo vnímá subjekt povinný, tedy poplatník nebo plátce daně. Pro jednoho je daň institut 

uspokojení když přichází, pro druhého institut mrzutosti, když odchází.

Ať je to jak chce, daň je ekonomická i finančně-právní kategorie, která má své kořeny 

hluboko v dějinách lidstva, a která představuje pevné a nesmazatelné pouto státu se svým 

občanem. Kolik hluboké a nesmrtelné pravdy se skrývá v klasickém rčení, že jsou dvě věci, 

které neminou žádného člověka, a to daně a smrt. Poznáme to všichni, kdož jsme povinnými 

subjekty,  že  zpravidla  není  vyhnutí  a  dříve  nebo  později  se  každý  z  nás  stane  aktivním 

účastníkem daňově-právního vztahu a  posléze objektem jejího zpětného působení.  Daň je 

vskutku zvláštní a jedinečné pouto občana se státem, jehož cílem je zajistit prostředky státu, 

aby ten měl dostatek sil a prostředků nejen saturovat vlastní správu, ale také zabezpečit svého 

občana z hlediska jeho veřejných potřeb.  Daň, aby uspokojovala alespoň v nezbytné míře 

dotčené subjekty musí mít specifické charakteristické znaky, které je možné ve svém souhrnu 

vnímat  jako pilíře  nejdůležitějšího  institutu  daňového práva.  Radvan také  uvádí,  že  berní 

právo  má  velmi  specifický  předmět  regulace  odlišný  od  ostatních  subodvětví  finančního 

práva, vyznačuje se vlastní metodou právní regulace, tradicí, účelem, významem jeho norem 

a  nepochybně  má  svůj  vnitřní  systém.  S  tímto  samozřejmě  nelze  než  souhlasit,  přičemž 

k otázkám společnské akceptace tohoto práva se vyjadřuji dále.33 

Tedy k těm charakteristickým rysům nebo-li prvkům. Musím vycházet ze všeobecně 

akceptované definice daně. Je mnoho renomovaných autorů naší i zahraniční provenience, 

kteří se zapsali nesmazatelně do daňově-právní „kroniky“. Nemůžu opomenout názor nestora 

českého finančního práva prof. Karla Engliše, který konstatoval, že „Daně jsou příspěvky na  

subsidiární  úhradu  veřejné  správy  podle  únosnosti  plátce  daně.“34 Poněkud  komisnější 

definici  daně  nám  poskytuje  Stibůrková,  když  uvádí,  že  ,,Daň  je  zákonná,  povinná  

a  nenávratná  platba  do  veřejného  rozpočtu.“35 Precizně  vyjádřil  svůj  názor  Mrkývka 

33 RADVAN, M.  Je berní právo samostatným odvětvím práva? In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2008. str. 303.

34 ENGLIŠ, K. Finanční věda. Praha :  Portál, 1929, s. 82.
35 STIBŮRKOVÁ, J. Daňová soustava. 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010, s. 110.
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akcentujíc povinnost placení daní i jejich nenávratnost a zdůrazňuje vztah mezi povinným 

subjektem  a  veřejnými  potřebami  tak,  že  jde  o  odčerpání  části  „nominálního  důchodu 

ekonomického  subjektu  ve  prospěch  veřejného  peněžního  fondu.“36 Celá  plejáda  dalších 

autorů  jako  např.  Boněk,  Karfíková,  Králik,  Peková  zdůrazňují  některé  aspekty  nebo-li 

charakteristické rysy daně, bez nároku na její komplexní vymezení. Rovněž tak mohu vnímat 

názor Kubátové, když uvádí, že „Daň je .... povinná, nenávratná zákonem určená platba do  

veřejného  rozpočtu.  Je  to  platba  neúčelová  a  neekvivalentní.“37 Tak  říkajíc  ex  lege  mi 

poskytuje  rádoby  definici  daně  Daňový  řád,  když  v  ustanovení  §  2  odst.  3  taxativně 

vymezuje, že daň je; (1) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, 

(2) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona 

a (3) peněžité plnění v rámci dělené správy.“ 38

Bez  jakéhokoliv  nároku  na  mé  zařazení  mezi  uváděné profesionály danově-právní 

teorie, jsem shledal možnost co nejkomplexnějšího vyjádření pojmu daň, od kterého se budu 

odrážet  při  analýze  jejich  charakteristických  rysů  i  konstrukčních  prvků.  Podle  mého 

názoru je možné formulovat  daň např.  následujícím způsobem „Daň představuje povinné, 

zpravidla  opakující  se  peněžní  plnění  určené  zákonem,  mající  neúčelovou,  nenávratnou 

a neekvivalentní povahu, které je nasměrováno do veřejných rozpočtů a fondů“.

2.1. Charakteristické znaky daně

Ve výše  uvedené  definici  daně  spatřuji  7  prvků nebo-li  znaků,  které  dále  alespoň 

v nezbytné míře charakterizuji. Jde o znaky:

g  povinnosti;39

g  pravidelnosti;

g  peněžního plnění;

g  zákonnosti;

g  neúčelovosti;

g  nenávratnosti;

g  neekvivalentnosti.

36 MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2 díl. Brno : Masarykova univerzita. 2004. s. 5.
37 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : EUROLEX BOHEMIA. 2000, s. 13.
38 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 ods. 3.
39 Srov. např. tento pojem dle Josepha Binghama, který tvrdil, že právní pojmy jako jsou oprávnění a povinnost, 

jsou užitečné pouze jako mentální nástroje k organizaci právní komunikace, jsou vědecky nekorektní neboť 
nekorespondují s ničím v kauzální realitě. Blíže k tomu BINGHAM, J.  What is the Law? Michigan Law 
Review. 1912.
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2.1.1. Povinnost

Jde o prvek státního donucení, jímž zákonným způsobem stát omezuje svobodnou vůli 

jednotlivce – povinné osoby,  naložit  se svými peněžními prostředky podle svých představ 

a individuálních zájmů. Povinný subjekt, tedy poplatník nebo plátce daně musí respektovat 

pod hrozbou sankcí veřejné potřeby státu, mezi kterými dominuje tvorba veřejných rozpočtů, 

finančních  plánů  státu  a  jeho  územních  samosprávných  celků,  z  nichž  saturují  veřejné 

potřeby.

Moderní společnost vnímá daňovou povinnost jako jednu ze stěžejních občanských 

povinností, a proto je upravena zákonem majícím všeobecnou závaznost. Povinnost zaplatit 

daň se zpravidla odvíjí od činností daňového subjektu, se kterým zákon váže tuto povinnost. 

Vzhledem k citlivosti a značné společenské animozitě k tomuto pojmu, je víc než zapotřebí, 

aby  tato  povinnost  byla  stanovena  srozumitelně  a  jednoznačně  s  akceptovatelným 

odůvodněním. Stát  musí  respektovat  individuální  rozměr  této  povinnosti  tak,  aby  každý 

povinný subjekt přesně věděl, kolik a za co odvádí daň do veřejných rozpočtů.

Přirozeně je zapotřebí pečlivě precizovat i podmínky, které daňovou povinnost anulují 

a především ze sociálních důvodů tím snižují tvrdost zákona a sociální únosnost individuálně 

daňovou povinnost splnit. Daň je tedy zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority 

(např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit, inkasovat a vymáhat. Vyznačuje se neúčelovostí 

a neekvivalentností, tzn.  ukládá se, jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění 

ze  strany  vyhlašující  autority,  tedy  určitého  protiplnění.  Daně  jsou  placeny  při  určitých 

okolnostech, událostech, např. pravidelně v určitých intervalech nebo při změně vlastnictví 

(platba daně silniční, prodej nemovitosti, darování nebo dědictví apd.). Za určitých podmínek, 

spíše výjimečných, může naopak být také snížena nebo dokonce odpuštěna. Nesplnění bývá 

sankcionováno jejím navýšením (pokutou), případně jako zločin či obojím způsobem. Tomáš 

Sobek (stejně  jako Antony Duff)  však  argumentuje,  že  trestání  nemá být  určitou  formou 

exorcismu, tedy změnit aktéra kauzálními prostředky, ale má být komunikativní.40 

40 Má-li mít však trest jakýkoli prospektivní účel (např. nápravný či výchovný) pak zřejmě nemůže být zaměřen 
jenom na konkrétní  volbu jednání,  ke které již  došlo v minulosti,  ale na něco za touto volbou, co stále  
přetrvává.  Tedy instituce trestání  předpokládá na jedné straně určitou stabilitu,  ale  na  druhé  straně také  
určitou plasticitu lidského charakteru, který může být vhodným předmětem morální kritiky nebo trestního 
opatření jen pokud je konstitutivní pro dispozice k myšlení, prožívání a motivaci, které splňují minimální 
standardy racionality. Viz SOBEK, T. Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva, 2010. str. 68.
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2.1.2. Pravidelnost

Tento  charakteristický  znak  daní  vyplývá  z  algoritmu  jejich  výběru  a  způsobu 

přerozdělování peněžních prostředků z veřejných rozpočtů. Zpravidla se jednotlivé druhy daní 

vážou na pravidelný interval jejich výběru, např. jednou za měsíc, kvartálně, nebo jednou za 

rok  apod.  Uvádím  ,,zpravidla“  proto,  že  ne  všechny  daně  mají  opakující  se  charakter. 

Například daň z dědictví nebo daň z darování jsou typické majetkové daně  jednorázového 

charakteru postrádající vlastnost pravidelnosti, i když jsou v současné době předmětem daně 

z příjmů.  Naopak, např.  daň silniční je pravidelnou opakující  se daní  povinných subjektů 

pokud  existuje  důvod,  se  kterým zákon  váže  tuto  daň,  tedy pokud  se  motorové  vozidlo 

používá na pozemní komunikaci za účelem podnikání.

2.1.3. Peněžní plnění

Historicky se tento aspekt nebo-li prvek právní konstrukce daně vyvíjel postupně od 

možné alternace či dualismu jejich výběru, tj. ve formě peněžní či naturální, anebo obojí, až 

k současné výlučnosti formy peněžního plnění. V dnešní době se v civilizovaném světě výběr 

daní realizuje pouze a výlučně v peněžní podobě, zákon neumožňuje žádnou alternaci nebo 

výběr  „pod  obojím“.  Má  to  nesporně  své  praktické  důvody  spočívající  především 

v komplikovanosti dvojího výběru. V praxi by bylo sice nezbytné důsledně a sofistikovaně 

precizovat  stanovení  hodnoty  nepeněžního  plnění  (naturálního)  ve  srovnání  s  peněžním 

plněním, avšak mám za to, že pro stát  by takový dvojí výběr byl výhodnější.  Jsou pouze 

vyřešitelné otázky některých aspektů,  které by bylo zapotřebí  vzít  v potaz u nepeněžního 

plnění,  např.  užitková  hodnota  plnění,  způsob  oceňování,  jeho  kvalita,  skladování  apod. 

Bude tedy interesantní sledovat  tuto otázku v (blízké ?) budoucnosti,  kdy se předpokládá 

dominance  jiných  forem  plateb  a  služeb,  oproti  zažité  formě  používání  peněz  jako 

všeobecného ekvivalentu všech hodnot.

2.1.4. Zákonnost

Není nad jakoukoliv pochybnost,  že  daně musí  být  ukládány prostřednictvím a na 

základě právních norem, majících zpravidla kogentní podobu. V ústavním systému, na kterém 

je budován celý právní řád České republiky je samozřejmé, že určujícím právním předpisem 

je Ústava České republiky, resp. její integrální součást a to Listina základních práv a svobod, 

kde je  mimo jiné zakotveno,  že  „Daně a poplatky lze ukládat  jen na základě zákona.“41 

41 Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., čl. 11 ods. 5.
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Právní prostředí České republiky to plně potvrzuje, vždyť od samého počátku její samostatné 

existence byla právě daňová problematika velice pečlivě právně ošetřena. Tento aspekt právní 

konstrukce daní je nutno zdůrazňovat zvláště proto, že daně nepatří mezi vítané či žádoucí 

výdaje povinných subjektů. Spíše naopak, případy daňové kriminality stále sofistikovaněji se 

objevující,  svědčí  o neutuchajícím zájmu některých poplatníků a plátců daně o obcházení 

daňových  zákonů,  nebo  přímo  porušování  svých  daňových  povinností.  Navíc  ukládání 

povinností právnickým a fyzickým osobám jen na základě zákona, je jeden ze základních 

principů, charakterizujících právní stát.

Podle  mého  názoru  je  povinností  daňového  subjektu  podávat  daňová  přiznání 

k jednotlivým majetkovým daním v souladu s příslušnými hmotněprávními předpisy tak, aby 

přiznané  daňové  povinnosti  zaplatili  v  zákonném  termínu.  Této  povinnosti  odpovídá 

oprávněný požadavek, aby byly tyto závazné právní předpisy na tolik kvalitní a jednoznačné, 

aby daňový subjekt mohl svou povinnost vůbec plnit. Současná skutečnost je ovšem taková, 

že  ani  profesionálové  nejsou  schopni  příslušné  daňové  předpisy  vyložit,  resp.  určit  jaký 

bude jejich správný výklad. Z tohoto důvodu se domnívám, že také v daňových předpisech by 

měla být zakotvena zásada ,,in dubio pro reo.“ Správci daně dle mých informací, však nepatří 

k horlivým zastáncům této zásady. O čemž svědčí řada judikátů jak Nejvyššího správního 

soudu,  tak  soudu  Ústavního42 jako  důsledek  toho,  že  daňové  orgány tuto  zásadu  nemusí 

dodržovat,  avšak  soudy jsou povinny ji  akceptovat.  Specifický charakter  daňového řízení 

objasňují také Karfíková a Karfík, když uvádějí, že břemeno tvrzení a důkazní břemeno stíhá 

daňový subjekt.43

2.1.5. Neúčelovost 

Patří  mezi  typické  aspekty  daní,  protože  o  alokaci  peněžních  prostředků 

z veřejných zdrojů, které jsou získávány především výnosem z daní se rozhoduje nezávisle 

od vůle daňových poplatníků a plátců  daně. Tyto konkrétní subjekty nevědí na jaký účel 

budou vybrány právě jejich daně. Nevědí kde, kdy a za jakým účelem se jejich podíl na 

42 Srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 15.12.2003, sp.zn. IV. ÚS 666/02, nebo rozsudek Nejvyššího  
správního soudu ČR ze dne 14.7.2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005.

43 Marie  Karfíková  a  Zdeněk  Karfík  rovněž  uvádějí,  že  procesní  práva  a  povinnosti  vznikají  osobám 
vrchnostensky  podřazeným  i  mimo  režim  zahájeného  řízení  (zejména  vyhledávací  činností),  a  to  vede 
k odlišnému pojetí účastenství, tedy vztahu mezi daňovým subjektem a státem reprezentovaným příslušným 
správcem  daně,  který  tak  vystupuje  nejen  jako  orgán  veřejné  moci,  ale  zároveň  i  jako  věřitel.  
Viz KARFÍKOVÁ, M., KARFÍK, Z. Kodifikace ve finančním právu v České republice. In.: SUCHOŽA, J., 
HUSÁR,  J.,  HUČKOVÁ,  R.  (eds.):  Právo,  obchod,  ekonomika  V.  Košice:  Univerzita  P.  J.  Šafárika  
v Košiciach, 2015, s. 203.
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výnosech z daní použije, protože ve veřejném rozpočtu se jejich vklad stává anonymním. 

O účelu použití vybraných peněžních prostředků rozhodují jen a jen příslušné státní orgány. 

Poslanecká  sněmovna  ČR  však  rozhoduje  nezávisle  od  vůle  jak  státních  orgánů,  tak 

jednotlivých daňových poplatníků a plátců daně, avšak jenom na základě zákona a v něm 

stanovených  mezích.  Přirozeně  vyvstává  tu  jiná  zajímavá  otázka  zpětné  vazby  mezi 

rozhodováním těchto orgánů a společenskou poptávkou užití daňových prostředků. 

V konečném důsledku se společenská potřeba stává pro stát a jeho orgány určujícím 

determinantem jeho chování jako autority s originálními pravomocemi.

2.1.6. Nenávratnost

Typickým prvkem daně je  její  nenávratnost.  Povinný subjekt  nemůže očekávat,  že 

správce daně mu po určité době daň, nebo alespoň její část vrátí. V takovém případě by tento 

nejdůležitější a nejvýnosnější zdroj příjmů veřejných rozpočtů nesplnil svou funkci a bylo by 

vážně ohroženo plnění funkcí státu a jejich finanční zabezpečení. Daň tudíž není a ani nemůže 

být žádnou formou půjčky poplatníků nebo plátců daně,  protože by došlo k negaci  jedné 

z rozhodujících funkcí celé daňové soustavy a tou je naplnění veřejných rozpočtů peněžními 

prostředky.  Tyto  se  potom  zákonem  stanoveným  způsobem  používají  na  zabezpečení 

veřejných výdajů a správy státu.

Zároveň má nenávratnost daně další důležitý prvek spočívající v tom, že nenávratnost 

je vnímána individuálně, konkrétně ve vztahu ke každému jednotlivému povinnému subjektu, 

nikoliv  ke  všem  dotčeným  subjektům  korporativně.  V  takovém  případě  totiž  část 

z celkové ,,sumy“ se vrací formou alokací do sanování veřejných potřeb, avšak neurčenému 

počtu  anonymních  adresátů,  uživatelů  i  ostatním  občanům,  kteří  nejsou  ani  poplatníky, 

ani plátci daně.

2.1.7. Neekvivalentnost

Tento  prvek  konstruktu  nám  vyjadřuje  vztah  mezi  peněžním  vkladem  povinných 

subjektů do společného rozpočtu, nebo-li „kasy“ a mírou návratnosti tohoto vkladu ve formě 

výdajů z veřejných rozpočtů pro konkrétní povinné subjekty.  Mezi povinným poplatníkem 

nebo plátcem daně a jejich participací na užití nastřádaných prostředků z veřejných rozpočtů 

absentuje ekvivalent, tudíž míra přispívání do veřejného rozpočtu nemá žádný vliv na výši 
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podílu povinných subjektů při rozdělování a přerozdělování veřejných prostředků. V praxi to 

znamená,  že  daňová  povinnost  poplatníka  nebo  plátce  daně  může  být  nízká,  ale  jejich 

participace  na  užití  společných  prostředků  je  vyšší  a  naopak.  Vysoká  daňová  povinnost 

nikterak nezakládá pro daňového poplatníka nebo plátce daně oprávnění požadovat vysokou 

míru  užívání  prostředků  z  veřejných  rozpočtů.  Nemůžeme  tudíž  očekávat  rovnost 

a  spravedlnost  mezi  výdajem  a  přínosem  pro  povinné  subjekty44.  To  by  potom  veřejný 

rozpočet a jeho správce byl jakýmsi peněžním ústavem nebo-li bankou sui generis, ve které 

by  si  v  konečném důsledku  střádaly  povinné  subjekty  peněžní  prostředky  s  cílem jejich 

individuálního užití, bez ohledu na společenskou potřebu.

Všechny tyto  charakteristické  prvky daně  musíme  vnímat  ve  vzájemné  souvislosti 

a kauzalitě jejich působení. Není možné abstrahovat kterýkoliv prvek, abychom neporušili 

integritu tohoto důležitého společenského fenoménu, kterým nepochybně daně jsou.

2.2. Funkce daní

Při analýze funkcí daní musím vycházet z jejich místa v hospodářské politice státu. 

Daň je jeho nezastupitelným nástrojem zabezpečujícím fungování státu a společnosti. Stát si 

vyžaduje pro provoz jeho mechanismu značné finanční prostředky, prostřednictvím nichž se 

realizují jednotlivé funkce státu. Bez existence daní by nebylo možné zreálnit finanční plán 

státu a financování veřejných potřeb (státní rozpočet), proto je důležité tento nástroj vnímat 

také z aspektu jeho funkcí. Mají-li majetkové daně plnit své funkce nesmí být nepřiměřeně 

vysoké (škrtící, konfiskační), např. u daně z nabytí nemovitých věcí mám za to, že je třeba 

vyloučit regulativní funkci, která v tržním prostředí způsobuje, že cena nemovitostí vzroste 

o výši této daně, čímž ztrácí svůj regulační význam. Zvýšení cen nemovitostí, jak jsem výše 

uvedl, totiž vede logicky k omezení jejich trhu a k jejich obtížné cenové dostupnosti. Vysoká 

daň  z  nabytí  nemovitých  věcí  nenastoluje  společenskou  rovnováhu  ani  větší  míru 

spravedlnosti,  ale  zcela  bezdůvodně  omezuje  svobodu  obyvatel,  mobility  pracovní  síly, 

omezuje podnikání, zhoršuje sociální situaci obyvatelstva atd.45 Omezení svobody obyvatel 

v tomto smyslu pak spatřuji především v jejich finančních možnostech a jako částečné řešení 

tohoto možného negativního stavu uvádím dále některé aspekty hodnotového systému.

44 Srov. např.  BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, M., MARKOVÁ, H. a kol.  Finanční právo. 6 vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 154.

45 Srov.  nález  Ústavního  soudu  ČR  ze  dne  21.4.2009,  č.  181/2009  Sb.,  ve  věci  návrhu  na  vyslovení 
protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí.
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V  uvedeném  ohledu  je  třeba  připomenout  některé  zásady,  které  výše  uvedené 

skutečnosti o spravedlnosti majetkových daní a působení funkcí jen potvrzují. Tak např. Adam 

Smith46 uvedl, že rovnost zdanění spočívá především v přispívání poddaných na výdaje státu 

a to tak ,,aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod  

ochranou  státu  požívají.  Výdaje  na  správu  státu  jsou  pro  jednotlivé  příslušníky  velkého  

národa  asi  totéž,  co  výdaje  na  správu  velkého  panství  pro  všechny  ty,  mezi  něž  je  

rozpachtováno a kteří musí na tyto výdaje přispívat podle toho, na jak velké části toho panství  

hospodaří“.  Rovněž  uvádí,  že  každá  daň  by  měla  být  určena  přesně  a  nikoliv 

libovolně; ,,doba splatnosti, způsob placení a částka, kterou má platit, to všechno by mělo být  

poplatníkovi  a  komukoli  jinému naprosto  jasné,  a  kde  tomu tak  není,  je  každý  poplatník  

vydán více či méně na milost a nemilost výběrčímu daní, který poplatníkovi jemu nemilému  

může buď daň zvýšit, anebo si vynucovat rozličné dary a úplatky vyhrožováním, že mu daň  

zvýší. Nepřesnost v stanovení daní přispívá jen k zpupnosti a úplatnosti stavu, který je již tak  

neoblíben, i když jeho příslušníci nejsou ani zpupní ani úplatní“.

Finančně-právní teorie rozeznává především níže uvedené funkce, které specifikuji ve 

své posloupnosti z hlediska společenského významu, působení a potřeb takto:

g  fiskální funkce (příjmový aspekt);

g  alokační funkce (udržovací aspekt);

g  redistribuční funkce (přerozdělovací aspekt);

g  stabilizační funkce (vyrovnávací aspekt);

g  stimulační funkce (podpůrný aspekt);

g  regulativní funkce (upravující aspekt);

g  sociální funkce (pomocný aspekt).

2.2.1. Fiskální funkce

Tato funkce má zásadní a primární význam nerozlučně spjatý s veřejnými rozpočty, 

kterými jsou daně rozhodujícím zdrojem. Stát a územní samosprávné jednotky47 při tvorbě 

46 SMITH,  A.  Pojednání  o  podstatě  a  původu  bohatství  národů.  Liberální  institut.  2001.  str.  733-734. 
Adam Smith také uvádí, že každá daň by měla co možná nejméně zatěžovat obyvatelstvo v poměru k příjmu, 
který vynášejí panovníkovi (státu): ,,Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé  
platili co nejméně nad to, kolik ona daň skutečně přináší do státní pokladny. Každá daň by se měla vybírat  
tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.“

47 Příjmy rozpočtu  obce  tvoří  příjmy z  vlastního  majetku  a  majetkových  práv,  příjmy z  výsledků  vlastní 
činnosti, příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zákona příjmem obce, která 
organizaci  zřídila  nebo založila,  příjmy z  vlastní  správní  činnosti  včetně příjmů z výkonů státní  správy, 
příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona (zákon č. 565/1990 Sb.), výnosy daní nebo podíly na 
nich podle zvláštního zákona (zákon č. 243/2000 Sb.), dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, dotace 
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veřejných rozpočtů akcentují právě tuto funkci daní. Veřejné rozpočty se sestavují a přijímají 

podle  zákonem  stanovených  pravidel  každý  rok  na  úrovni  státu  i  na  úrovni  územních 

samosprávných celků.  Státní rozpočet má svoje jednotlivé kapitoly spravované nejvyššími 

orgány státní správy, a které jsou saturovány především z daní. Rovněž územní samosprávné 

celky všeobecně závazným předpisem stanovují svůj finanční plán veřejných výdajů podle 

pravidel určených zákonem.48 Daně zásadním způsobem ovlivňují fiskální politiku státu už 

tím, že jejich objem umožňuje státu a územním samosprávným celkům realizovat ambiciózní 

nebo méně ambiciózní finanční plán. Výše vybraných daní může být nižší než veřejné výdaje 

a  tento  poměr  je  typický  pro  expanzivní  fiskální  politiku.  Jestli  je  poměr  mezi  oběma 

veličinami vyrovnaný jde o neutrální fiskální politiku a jestli je výběr daní vyšší než veřejné 

výdaje hovoříme o restriktivní fiskální politice. 

Na první pohled se však může zdát, že nad touto funkcí, jejíž účel je naplňovat státní 

rozpočet, neexistuje převaha jiných funkcí (resp. nebude-li úspěšný výnos z daní, tak další 

funkce ztrácí na významu),  avšak mezi některými funkcemi daní jsou určité vztahy, které 

naznačují  vyloučení  či  převažování.  Přes  tento  skutečně  nezastupitelný  agregát  finanční 

politiky státu,  však může existovat  tzv.  vyšší  působení např.  ze strany regulativní funkce. 

Lippros uvádí, že takovými důvody mohou být např. zájmy státu na omezování negativních 

jevů.49 

2.2.2. Alokační funkce

Tato funkce vyplývá z  omezení  efektivity tržního mechanismu při  saturaci  jistých, 

nenahraditelných  společenských  potřeb.  Jsou  mimořádně  významné  a  neopomenutelné 

veřejné výdaje, které zejména k jejich nízké a nepředvídatelné ziskovosti nejsou atraktivní 

v  spektru  ekonomických zájmů soukromého sektoru.  I  v  našich  podmínkách je  zapotřebí 

respektovat  jisté  distribuční  potřeby společnosti,  u  kterých efektivita  a  návratnost  investic 

z rozpočtu kraje, přijaté peněžité dary, příspěvky a jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů 
obce. Srov. např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

48 Rozpočet obce je finančním plánem, jímž se řídí  financování  činnosti  dané obce a zpracovává se podle  
rozpočtové  skladby,  kterou  stanoví  Ministerstvo  financí,  a  sestavuje  se  zpravidla  jako  vyrovnaný.  Jako 
přebytkový může být schválen jen pokud některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících 
letech nebo jsou určeny ke splacení jistiny úvěru z minulých let. Rozpočet lze také schválit jako schodkový, 
avšak  jen  v  případě,  že  schodek  bude  možné  uhradit  z  finančních  prostředků  minulých  let  nebo  tzv.  
návratnými  zdroji  (smluvně  zabezpečenou  půjčkou,  úvěrem,  návratnou  finanční  výpomocí,  výnosem 
z prodeje vlastních dluhopisů). Viz HAVLAN, P., JANEČEK, J. a kol.  Majetek územních samosprávných  
celků v teorii a praxi. 2 vyd. Praha: Leges, 2014, str. 199. 

49 Příkladmo  lze  uvést  spotřební  daň  na  tabákové  výrobky,  která  má  za  cíl  naplnit  státní  rozpočet,  ale 
i omezovat negativní jev, kouření. Srov. např. LIPPROSS, O.  Algemeines Steuerrecht. 10. vyd., Verlag Dr. 
Otto Schmidt, Köln,  2003, str.  9.
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nejsou vnímány jako ekonomická kritéria.  Můžeme hovořit  například o realizaci a údržbě 

veřejného  osvětlení,  provozu  veřejné  hromadné  dopravy,  aktivity  v  oblasti  zdravotnictví, 

životního prostředí apod. Stát  ingeruje tam, kde selhává trh z důvodů existence veřejných 

statků, externalit nebo nedokonalé konkurence.

Tato  funkce  tedy  umožňuje  státu  investovat,  resp.  umísťovat  peněžní  prostředky 

získané výnosem z daní do oblastí, které trh podceňuje nebo nereflektuje z hlediska efektivity 

a návratnosti či ziskovosti vložených peněžních prostředků.

2.2.3. Redistribuční funkce

Tato funkce má poměrně výrazný sociální charakter.  Jakkoliv hodlá být společnost 

,,spravedlivá“  nemůže  být  v  tržním hospodářství  rovnostářská,  protože  by negovaly  jeho 

základní ekonomické i politické priority. Daň se stává proto plněním této funkce nástrojem 

zmírňování  rozdílů,  někdy vskutku značných,  ve získávání  důchodů jednotlivých sociálně 

stratifikačních skupin obyvatelstva.

Vyšší daně odvedené solventnější vrstvou obyvatelstva tedy napomáhají a umožňují 

transfer  (nebo  jeho  části)  méně  solventním vrstvám obyvatelstva  a  tím alespoň  částečně 

snižují nežádoucí ekonomický rozdíl mezi bohatými a chudými vrstvami obyvatelstva, což 

má také vliv na sociální napětí v demokratické společnosti.

2.2.4. Stabilizační funkce

Podstata  této  funkce  spočívá  ve  schopnosti  daní  snižovat,  resp.  zmírňovat  dopad 

negativních  stádií  ekonomického  cyklu  tržně  orientované  společnosti.  Daně  v  období 

konjunktury mají  regresivní  charakter  a  jejich  vyšší  podíl  na  veřejných rozpočtech  může 

dobrému  hospodáři  (státu)  vytvořit  finanční  rezervu  na  překonání  jejich  nižšího  výběru 

v obdobích stagnace a zejména deprese ekonomiky. V období konjunktury daně výrazněji 

ovlivňují předcházení tzv. přehřátí ekonomiky a naopak, ve fázi stagnace umožňuje získanou 

finanční rezervu použít na udržení a pomoc k nastartování ekonomiky, tím výraznou měrou 

přispět jejímu oživení a znovu nabytí ekonomické konjuktury.

2.2.5. Stimulační funkce

Při  analýze  této  funkce  vycházím  ze  skutečností,  které  ovlivňují  chování  daňově 

povinných subjektů. I kdybych opomenul realitu, že daně vnímají povinné subjekty jako újmu 
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a oktrojovanou ingerenci státu do jejich svobodného rozhodování, je více než jasné, že stát má 

v daních efektivní nástroj stimulování chování povinných subjektů ve vztahu ke své daňové 

povinnosti.  Mimo  jiné,  stát  může  využít  stimulační  funkci  na  získávání  zahraničních 

investorů, nebo může využít institut tzv. „daňových prázdnin“ na splnění určitých konkrétních 

podmínek  (z  hlediska  svého  strategického  zájmu)  ze  strany  určitých  podnikatelských 

subjektů, jako je např. zavádění nových technologií, vytváření nových pracovních míst apod. 

S tímto  však nemohu zcela  souhlasit,  neboť jak  uvádím v  této  práci,  stát  nemá doposud 

žádnou investiční ucelenou koncepci komu a jak toto osvobození (či dar) poskytovat.  Stát 

tedy může svou protekcionářskou politikou stimulovat a přehodnocovat ekonomické zájmy 

podnikatelských  subjektů  při  výběru  svých  podnikatelských  záměrů  a  orientovat  je  na 

produkci výhodnou pro naplnění národohospodářské politiky státu.

2.2.6. Regulativní funkce

Tato funkce daní spočívá v možnostech regulace transferu peněžních prostředků mezi 

ekonomickými subjekty a veřejnými rozpočty. Regulativní účel je spatřován např. sledováním 

sociálně  nebo  hospodářsky  politických  skutečností.  Příklad  určitého  vztahu  mezi  touto 

a  fiskální  funkcí  jsem  demonstroval  např.  jiným  pohledem  na  daně,  který  spočívá  ve 

funkčním odlišení (viz clo – fiskální účel, tedy zájem na daňové výnosnosti, naproti tomu 

reguluje  nepříznivé  jevy  či  chování  subjektů  –  dovoz  chemických  prostředků,  ojetých 

automobilů atd.).  Obdobným příkladem mohou být také poplatky za znečišťování životního 

prostředí, přesto  by  se  tyto funkce  neměly  vylučovat,  ale  vhodně  doplňovat.  K  ústavní 

konformitě  regulativní  funkce  daní,  resp.  k  její  převaze  nad fiskální  funkcí  se  několikrát 

vyjadřoval  např.  Spolkový  ústavní  soud,  když  uvedl,  že  oba  zmíněné  cíle  jsou  legitimní 

a ústavně konformní.50 Prostřednictvím daní může stát regulovat chování subjektů natolik, 

že daň se může projevit demotivačním prvkem tržního mechanismu. Vztah mezi výnosem 

z  daní  a  růstem daňové  sazby (cla)  nejlépe  demonstruje  Lafferova  křivka,  která  zřetelně 

ukazuje stav, kdy křivka dosáhne 100% daňové sazby tak daňový výnos je prakticky nulový 

(viz obrázek 2).

50 Viz např. judikatura Spolkového ústavního soudu BVerfGE 67, 256, 282; BVerfGE 3, 407, 436; BVerfGE 98, 
106, 117, nebo viz TIPKE, K., LANG, J. Steuerrecht. 18. vyd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, str. 47.
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Obrázek 2: Lafferova křivka

Zdroj: Vlastní zpracování.

2.2.7. Sociální funkce

Daně se stávají v moderní společnosti zdrojem sanace sociálních a kulturních potřeb 

obyvatelstva. Stát má eminentní zájem, aby tyto potřeby byly naplněny, protože jsou také 

indikátorem,  resp.  zdrojem loajality občanů ke svému státu.  I  v  naší  přítomnosti  se  stále 

setkáváme s přežívajícím paternalismem a nostalgií nemalé části obyvatelstva za časy, kdy 

socialistický stát vnímal občana jako objekt svých neměnných pravd, pouček a vyžadoval od 

něho jejich slepou a nekritickou akceptaci. V současnosti v rámci fiskální politiky státu je 

možné pozorovat používání aktivních nástrojů, které mají výrazně sociální povahu, jako např. 

odčitatelné  položky  daně,  slevy  na  daních,  osvobození  od  (majetkových)  daní  apod. 

Domnívám se, že tyto korekční prvky daňového konstruktu však na druhé straně vnáší do 

daňového  systému  jeho  nepřehlednost,  nečitelnost  a  do  určité  míry  porušení  principu 

,,rovnosti“ před zákonem (viz dále). 

Nutno  dodat,  že  daně  jsou  stabilním  a  permanentním  předmětem  zkoumání 

reprezentanty právní vědy v České republice i zahraničí,  a to ze všech možných hledisek, 

právním  počínaje  a  sociálním  konče.  Majetkové  daně  jsou  samozřejmou  a  dlouhodobou 

součástí české daňové soustavy. Ve finančněprávní, resp. v jejím subsystému daňovo-právní 

teorii  se v posledním desetiletí  problematice majetkových daní  věnovali  renomovaní  čeští 

právní  vědci,  pedagogové  a  publicisti  jako  např.  M.  BAKEŠ,  S.  KADEČKA, 

M. KARFÍKOVÁ, H. MARKOVÁ, P. MRKÝVKA, M. RADVAN, J. PEKOVÁ, V. PELC 

a další.  Ze slovenské provenience jsou to zejména V. BABČÁK, L. GRÚŇ, J.  KRÁLIK, 

J. MEDVEĎ, A. SCHULTZOVÁ a další.
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3. Majetková a normativní rovina konstrukčních prvků

Daň představuje výchozí institut daňového práva a právem patří mezi nejdůležitější 

hmotně-právní  instituty  finančního  práva.  Daň  je  vskutku  letité  pouto  člověka  se  svou 

komunitou a státem, který si ono společenství vytváří pro zabezpečování a ochranu svých 

potřeb.  Majetkové daně tedy musí  proto mít  tomu odpovídající  strukturu,  která  poskytuje 

odpověď na otázku, kdo platí daň, co je jejím předmětem, tedy za co se daň platí, jaký je 

základ  daně  a  nakonec  jaká  je  daňová  povinnost.  Tyto  odpovědi  se  skrývají  v  právní 

konstrukci majetkových daní a vnímáme je jako konstrukční prvky daně, kterými jsou:

g  subjekt daně (poplatník);

g  předmět daně (objekt);

g  základ daně;

g  sazba daně.

Tyto  konstrukční  prvky můžeme také  zkoumat  v rovině  normativní  (jako pravidlo 

regulující chování lidí), která má tyto specifické rysy:

1. Závaznost (tj. oprávnění a povinnost).

2. Obecnost (tj. upravuje chování druhově určených subjektů – adresátů a rovněž 

určení jejich oprávnění a povinností, ale i sankce stanovené obecně).

3. Vynutitelnost (při nedodržení povinnosti stanoví hrozbu sankce).

Ad 1.

Co  se  týče  závaznosti  tak  mohu  konstatovat,  že  současná  základní  konstrukce 

majetkové daně taxativně vyjmezuje předmět daně, který není zcela jistě vyčerpávající a to 

například u daně z nemovitých věcí. Konkrétně u daně z pozemků nacházející se pod vodní 

plochou,  které  vymezil  z  předmětu  daně  mimo  pozemku  s  vodní  plochou  sloužící 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Není tedy možné s naprostou jistotou určit zda 

vodní plocha slouží k vytváření zisku z chovu ryb či nikoliv. Taková kategorizace vytváření 

zisku  jen  z  chovu  ryb  je  nespravedlivá  a  diskriminující  neboť  na  vodní  ploše  je  možné 

vytvářet nemalé zisky např. vodními sporty, vodní turistikou nebo chováním hospodářských či 

užitkových zvířat.
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Stejně tak touto interperfekcií  trpí  pozemky,  které  jsou součástí  bytové i  nebytové 

jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně 

s těmito jednotkami.  Nevidím důvod, proč by také tyto pozemky bytových či nebytových 

jednotek nebo spoluvlastnické pozemky nebyly řádně zdaňovány, když například nebytová 

jednotka  může  sloužit  (většinou  také  slouží)  k  vytváření  nemalého  zisku.  Rovněž  tak 

spoluvlastnické pozemky jsou zatíženy proporcionálně vůči subjektům daně a navíc mohou 

být uplatňovány některé korekční prvky.

Ad 2.

Mám za to, že ne zcela přesně je upravena obecnost konstrukčních prvků, která je 

důležitým předpokladem principu formální rovnoprávnosti,  v širším slova smyslu rovnosti 

– potažmo spravedlnosti, když např. daň z nabytí nemovitých věcí vykazuje řadu nejasností 

a opomíjí změnu v osobě vlastníka prodejem obchodního podílu jiné právnické či fyzické 

osobě.  Nemovitá věc de facto změnila vlastníka,  avšak de iure ne.  Mám za to,  že stát  je 

připraven o miliardové příjmy z této daně a naopak z kvantitativního hlediska příjmu do 

státního rozpočtu by měla v tomto kriteriu pevnější postavení v daňové soustavě. Tím by její 

příjmy nebyly zanedbatelné např. ve srovnání s daní z příjmů, jak je veřejnosti oznamováno. 

Rovněž  by  se  z  části  zamezilo  spekulativním  převodům  u  právnických  osob  vlastnících 

nemovité věci a narovnala by se spravedlnost mezi fyzickými a právnickými osobami této 

kategorie neboť fyzické osoby jsou povinni za převod vlastnického práva k nemovitým věcem 

platit pokaždé.

Ad 3.

Vynutitelnost, jako způsob k donucení provedení platby majetkové daně, tedy určité 

povinnosti subjektu daně ukládané právní normou je oslabena. Důvodem je např. imperfektní 

právní norma (lex imperfecta), která neobsahuje dostatečnou sankci za nedodržení primární 

povinnosti  (platby  daně)  nebo  absence  vynutitelnosti  institutu  podmíněného  zápisu  po 

zaplacení  příslušné  daně.  Právní  norma uznaná státem by měla  z  hlediska  hospodárnosti, 

efektivnosti  a  užitečnosti  mít  své konstrukční  prvky upraveny tak,  aby neabsentovala  její 

přirozená a perfektní vynutitelnost. Jde o to, aby nedocházelo k pouhému uvalování sankcí, 

zatěžující státní aparát jak po stránce byrokratické tak i finanční, ale do popředí by se měli 

dostávat inovativní instituty – např. podmíněného zápisu.
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3.1. Extenzivní aspekty

Daňové  povinnosti  a  způsoby  jejich  plnění  jsou  tedy  stanoveny  zákonem,  který 

vymezuje náležitosti daňového vztahu tzv. konstrukční prvky daně (struktura). Někteří autoři 

jako  např.  Radvan  rozšiřuje  daňověprávní  vztah  (daň)  vůči  standardní  konstrukci  o  nové 

konstrukční  prvky,  kterými  jsou  rozpočtové  určení,  správce  daně,  podmínky  placení 

a korekční prvky.51 Grossová rozšiřuje tyto prvky ještě o splatnost a nezdanitelné minimum.

Mám za to, že rozšiřování základní konstrukce o prvek rozpočtového určení vychází 

např. z předmětného přerozdělování příjmu státního rozpočtu tj. konkretizací procentuálního 

přerozdělení  příjmů  na  samosprávy  a  stát.  Konstrukční  prvek  správce  daně  pak  vychází 

především z oprávněnosti či povinnosti výběru daně a dodržování daňového systému, který je 

součástí systému a systematiky řízení státu. Další prvek podmínky placení by měl odpovídat 

např. obligatorní náležitostí převodu vlastnických práv nemovitého majetku a zápisu změny 

v listu  vlastnictví.  Převod by měl  být  podmíněn zaplacením všech daní,  které  se vztahují 

k dotčené nemovitosti, a to přinejmenším s rozvazovací podmínkou. Ve smyslu zásad NOZ 

u převodu nemovité věci, je-li prvkem fyzická osoba, je třeba k zajištění její ochrany práva 

zavést institut notářské úschovy převodu kupní ceny vztahující se k povolení vkladu. Tímto 

by stát měl naprostou jistotu úhrady všech majetkových daní vztahujících se k nemovitým 

věcem, což by vedlo k efektivnosti a hospodárnosti finanční správy. Tím by odpadla zbytečná 

administrativa vymáhání  pohledávek z majetkových daní  a  činnost  by se více  soustředila 

např. na kontrolu.

Ke korekčním prvkům uvádím, že když právní předpis majetkové daně obsahuje velké 

množství  vyjímek,  osvobození  či  pozitivních  a  negativních  korekcí,  tak  se  stává 

nepřehledným a zavádějícím. Tímto umožňuje subjektivistickou aplikaci zákona v praxi. Na 

srovnání této aplikace by bylo vhodné např. zákonem nebo samostatnou prováděcí vyhláškou 

taxativně  vyjmenovat  všechny  korekční  prvky  s  přehlednou  aplikační  částí  dotčených 

subjektů. Prvek nezdanitelného minima, jehož hodnota je zanedbatelná pro státní rozpočet se 

uplatňuje především v důchodových daních, avšak můžeme porovnat se situací, kdy poplatník 

daně z nemovitých věcí nepodá daňové přiznání včas.  Tím mu vznikne povinnost uhradit 

pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0.05% stanovené daně za každý následující den 

prodlení,  ale  pokuta  se  daňovému  poplatníkovi  nepředepíše  pokud  její  výše  nepřesahuje 

200 Kč. Přesto, že v takovém případě ji poplatník není povinnen uhradit se domnívám, že 

51 RADVAN, M.,  MRKÝVKA, P.,  PAŘÍZKOVÁ, I.,  ŠRAMKOVÁ, D. Finanční právo a finanční správa-
Berní právo. Brno. 2008, str. 33.
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tento prvek je dobré v majetkových daních nezohledňovat, anebo spíše jej vybírat součtem 

tj.  pokud by takové částky přesahovaly určitou výši,  např.  500 Kč tak se pokuta vyměří. 

Uvedené rozšiřování konstrukčních prvků má také za cíl zpřehlednění již tak komplikované 

a  nepřehledné  legislativy.  V  budoucnosti  by  tedy  bylo  vhodné  se  zabývat  systematikou 

legislativy, která by byla pro daňové subjekty srozumitelnější.

Mám  za  to,  že  důvodem  takového  rozšiřování  prvků  základní  konstrukce,  která 

spočívá v předmětu (objekt), subjektu, základu a sazbě je dodržování principů: 

1. Spravedlnosti zdanění (pro různé typy subjektů).

2. Všeobecnosti zdanění (pro všechny typy vlastnictví).

3. Účinnosti zdanění (instituty zajišťující včasné a úplné splacení).

4. Harmonizace (s daňovou soustavou a systémem členských států EU).

Ad 1.

Spravedlnost  je  principiálním  požadavkem  směřujícím  k  rovnoměrnému  zatížení 

daňových  subjektů  a  jejich  vztahů  k  předmětu  daně.  Pokud  by  tato  spravedlnost  nebyla 

akceptována tak by docházelo k nerovnosti a následné diskriminaci daňových subjektů, jako 

například mezi vlastníky hmotného a nehmotného majetku, resp. jeho zdaňování. Rovněž by 

docházelo k destrukci vztahů mezi daňovými subjekty, ale i mezi těmito subjekty a státem.

Ad 2.

Bez ohledu na různé typy vlastnictví  vycházím z všeobecné konstrukce vlastnictví 

fyzických osob, právnických osob a státu jako právnické osoby sui generis, tedy nezáleží na 

tom jestli takový majetek vlastní některý z výše uvedených subjektů. Také je bezvýznamné 

jestli takové vlastnictví je kolektivní nebo individualizované.

Ad 3.

K účinnosti zdanění je třeba uvést, že z pohledu oprávněného je hospodárné jen tehdy, 

pokud dochází k řádnému a včasnému splnění daňové povinnosti. Tento princip se míjí svému 

účinku v případě aktuální legislativy např. u splatnosti daně z nabytí nemovitých věcí, když 

poplatník má možnost provést úhradu této daně, až posledním dnem třetího měsíce zápisu 

změny vlastnického práva v katastru nemovitostí. Tímto vágním a neefektivním přístupem 

k splatnosti  daně dochází k oslabování postavení  majetkové daně v daňové soustavě vůči 

jiným daním, např. dani z přidané hodnoty nebo dani z tabáku.
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Ad 4.

Harmonizační  princip  je  další  důležitý  prvek  výstavby  finančního  práva  včetně 

daňového práva neboť jeho realizace uskutečňuje rovnost šancí a příležitostí. S ohledem na 

vstup České republiky do Evropské unie se identifikují určité směry vývoje majetkových daní 

a jejich harmonizace v rámci EU neboť od samého počátku zde existuje snaha o zamezení 

dvojího zdanění majetku a rozšiřování administrativní spolupráce. Rozšiřování konstrukčních 

prvků tedy reflektuje  základní pilíře, na kterých je postavena Evropská unie, a tím se přímo či 

nepřímo  harmonizují  majetkové  daně.  Dochází  k  harmonizaci  daňových  ustanovení 

prostřednictvím daňových směrnic (přímá) nebo prostřednictvím vnitrostátních předpisů.

3.2. Dekompozice prvků

Každá  daň,  poplatek  nebo  jiné  obdobné  peněžité  plnění  je  tedy  zpravidla 

determinováno základními konstrukčními prvky, které také určují výši majetkové daně. Jak 

výše uvedeno, je více autorů, jejichž názory na tuto elementární strukturu daně se poměrně 

liší,  přesto  mezi  takové  prvky  řadím  pouze  subjekt,  předmět,  základ  a  sazbu,  neboť  se 

domnívám, že jednoduchost a přehlednost zvyšuje efektivitu.

3.2.1. Subjekt daně

Tento prvek je nepochybně objektem pozornosti pro všechny i potencionální osoby, 

které „pronásleduje“ daňová povinnost. Povinná osoba, fyzická nebo právnická je ta, která 

odvádí nebo platí daň. Zákon vymezuje tyto osoby extenzivně, mě přirozeně zajímá subjekt, 

který je imanentní součástí konstrukčních prvků majetkových daní. Podle ustanovení § 20 

odst. 1 Daňového řádu; „Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje  

zákon,  jakož  i  osoba,  kterou  zákon  označuje  jako  poplatníka  nebo  jako  plátce  daně.“52 

Poplatník a plátce daně jsou dva povinné subjekty vystupující v jednotlivých daních, přičemž 

základní  rozdíl  v  jejich  specifikaci  a  právním  vymezení  spočívá  ve  způsobu  odvádění 

příslušné daně.

Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, které předmět, tedy příjem nebo majetek, 

podléhá dani a zpravidla tuto daň také sám platí. Poplatníkem zpravidla nazýváme povinnou 

osobu platící  přímé  daně.  Plátce  daně je  fyzická  nebo právnická  osoba,  která  odvádí  do 

veřejných rozpočtů daň již vybranou od jiných povinných subjektů, nebo sraženou jiným 

52 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů zákon § 20 ods. 1.

464646464646464646



poplatníkům.  Plátcem daně  se  proto  označuje  osoba odvádějící  především nepřímé  daně. 

Plátce  daně  zaujímá  pozici  rádoby zprostředkovatele  mezi  poplatníkem a správcem daně, 

který je stát nebo územní samosprávný celek.

Mezi poplatníkem a plátcem daně lze pozorovat i jeden další nezanedbatelný rozdíl 

mající přímý dopad na životní úroveň uváděných povinných osob. Rozdíl mezi němi je tedy 

i v tom, že poplatník nese své daňové břemeno sám a přímo, což znamená, že mu objektivně 

snižuje příjem nebo-li důchod a tudíž i životní úroveň. Na rozdíl od něj plátce daně nenese 

daňové břemeno přímo, on daň zatěžující jinou povinnou osobu jenom odvádí.

3.2.2. Předmět daně

Předmět daně představuje veličinu, objekt daňového zatížení, ze kterého se vybírá daň. 

Předmětem daně jsou tedy zdaňované objekty taxativně vymezené v jednotlivých druzích 

daně. Předmět daně se většinou objevuje v názvu hmotně-právního předpisu, který tu-kterou 

daň upravuje. Tak například předmětem daně z příjmů je příjem fyzických a právnických osob 

ve svých různých formách, předmětem daně z nemovitých věcí je konkrétní nemovitost, tedy 

pozemek nebo stavba, předmětem daně z piva je pivo uváděné v určité měrné jednotce apod.

Obecně  lze  říci,  že  majetkové  daně  patří  do  skupiny  daní  přímých  a  představují 

standardní a tradiční předmět zájmu státu o jejich precizní a důkladné vymezení. Nelze tedy 

popřít,  že tyto daně patří  mezi letité  „klenoty“ daňového systému. I  v současnosti  se těší 

oblibě  správce  daní,  i  když  po  roce  2014  ve  značně  modifikované  podobě,  a  to  pro 

jednoduché stanovení základu daně, nenáročnou evidenci z hlediska administrativních úkonů 

i téměř bezproblémové vyhledávání předmětu např. daně z nemovitých věcí prostřednictvím 

katastru  nemovitostí.  Půdu a  stavby nelze  skrýt,  nebo v příšlušné  měrné  jednotce  s  nimi 

beztrestně  manipulovat.  Otázkou  potom  zůstává  jak  je  tomu  např.  u  majetkové  daně 

z nabytí nemovitých věcí či daně darovací (bezúplatného příjmu), které rozvádím dále.

Vzhledem k obtížnostem se kterými se setkáváme u specifikace jednotlivých předmětů 

daně, ve snaze o maximalizaci zabezpečení výběru daní se setkáváme s korekčními prvky, 

kterými jsou vynětí z předmětu daně a osvobození od daně. Institut vynětí z předmětu daně se 

uplatní  tehdy,  když  chceme  předejít  dvojímu  či  několikanásobnému  zdanění  konkrétního 

předmětu,  nebo  shledáme-li  výhodnějším zachovat  míru  celkového  zdanění  tím,  že  tento 

předmět zdaníme jiným druhem daně.
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Druhým institutem poměrně bohatě aplikovaným v daňové politice státu je osvobození 

od daně. Zpravidla se snižuje daňové zatížení prostřednictvím úplného osvobození od daně, 

částečného  osvobození,  podmíněného  osvobození  nebo  aplikací  institutu  nezdanitelného 

minima.  Ve  všech  výše  uvedených  případech  jde  o  snížení  daňového  břemene 

v závislosti na splnění konkrétních podmínek, které s jejich uplatněním váže zákon. U daně 

z příjmů je to např. celková výška příjmu za zdaňovací období, u daně z nemovitých věcí je to 

pozemek ve vlastnictví státu, obce apod.

Vzhledem k nutnosti vymezení základu daně nesmíme opomenout také kvantifikaci 

předmětu v obecně uznávané veličině,  kterou jsou zpravidla peníze.  Peníze jsou obecným 

ekvivalentem hodnoty všech věcí a proto jsou používány při zachování zákonem stanovených 

pravidel na vyjádření základu daně.

3.2.3. Základ daně

Základ daně představuje její předmět vyjádřený v určitých měrných jednotkách, podle 

pravidel  stanovených  zákonem.  Pro  výpočet  základu  daně  se  nejčastěji  používá  některá 

z  měrných  jednotek  jako  např.  1m,  m²,  m³  apod.,  nebo  obecně  hodnotové  vyjádření 

prostřednictvím peněz, kde je základní měrnou jednotkou jedna česká koruna (l Kč). Proto 

rozlišujeme daně  specifické, např. spotřební daně, kde je měrnou jednotkou např. procento 

alkoholu v alkoholických nápojích a daně  hodnotové, kde se používá jako měrná jednotka 

1 Kč, jako např. u daní majetkových nebo důchodových.

Se  základem  daně  úzce  souvisí  institut  zdaňovacího  období.  Zdaňovací  období 

představuje časový úsek, nebo-li interval, který je rozhodný pro výpočet základu daně a za 

který se daň vybírá. Zpravidla jde o pravidelně se opakující časový úsek, např. kalendářní rok 

u daně z nemovitých věcí, měsíc nebo čtvrtletí u daně z přidané hodnoty apod.

Rovněž nelze opomenout tzv. odpočty z daňového základu, které upravují výši daňové 

povinnosti zpravidla směrem dolů a umožňují lépe uplatňovat sociální nebo stimulační funkci 

daní.  Z  hlediska  jejich  obsahu  rozlišujeme  standardní odpočty  a  nestandardní odpočty. 

U standardních odpočtů jde o snížení daňového základu o pevnou částku nebo určité předem 

stanovené procento. U nestandardních odpočtů se stát usiluje prostřednictvím nich ovlivnit 

jednání daňového subjektu tak, aby respektoval a akceptoval společenskou poptávku nebo 

státem nastavené kriteria.
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3.2.4. Sazba daně

Z hlediska finančně-právní teorie lze obecně říci, že sazba daně je výpočtový činitel, 

který definitivně stanovuje velikost daně. Představuje jakýsi algoritmus jehož prostřednictvím 

docílíme stav určení  daňové povinnosti.  Náš daňový systém rozeznává dva druhy daňové 

sazby z  hlediska  druhu předmětu  daně  a  to  jednotnou nebo  diferencovanou sazbu daně. 

Jednotná  sazba  daně  se  uplatňuje  pro  všechny typy a  druhy předmětu  nezávisle  na  jeho 

kvalitě. Diferencovaná sazba daně je různá podle druhu předmětu daně. Např. pro vybrané 

druhy zboží je 5% sazba daně z přidané hodnoty, u většiny zboží činí 19%. Mimo tyto druhy 

sazby daně se v českém daňovém systému uplatňuje také  pevná sazba daní, která tkví ve 

vyjádření základu daně v objemových jednotkách, jako např. 1m², 1 hl apod.
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4. Postavení daňové soustavy v právním řádu

Daňový systém se může hodnotit z řady úhlů, a to především zkoumáním daňových 

struktur např. podle druhu daní, na které mají vliv také různé daňové nástroje zejména při 

získávání příjmů a rozdělování finančních zdrojů. Rozložení daní na spotřebu, práci a kapitál 

(majetek) umožňuje posoudit způsob, jakým se daňové zatížení rozděluje v dané společnosti 

a  proto  se  domnívám,  že  v  současné  právní  úpravě  systému daňové  soustavy,  je  a  bude 

zvýšená  pozornost  (kontrola)  věnována  environmentálním  a  majetkovým  daním.  Tato 

metodická poznámka vysvětluje úvahy, které jsou rovněž obsaženy v této práci.

Podle článku 11 odst. 5 Listiny, lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. 

Toto  ustanovení  vylučuje,  aby  daňovou  povinnost  stanovovala  exekutiva,  ale  svěřuje  ji 

Parlamentu ČR. Zákonodárce je tak obdařen relativně širokým prostorem pro rozhodování 

o předmětu, míře a rozsahu daní, avšak tento prostor není neomezený, neboť při ukládání 

daní  musí  také  přihlížet  k  ochraně  vlastnického  práva.53 Tyto  procesy  utvářejí  fiskální 

politiku státu a současně formují soustavu daňových zákonů.  Daňovou soustavu upravoval 

zákon  č.  212/1992  Sb.,  o  soustavě  daní,  ve  znění  pozdějších  předpisů (zrušen  zákonem 

č.  353/2003  Sb.,  o  spotřebních  daních,  k  1.1.2004).  Současnou  daňovou  soustavu  České 

republiky specifikuje pojem z oblasti ekonomiky a financí. Jde o soustavu daní státu, jakožto 

organicky provázaného systému zajišťujícího státu finanční prostředky do státního rozpočtu 

(základní  složka)  výběrem  daní.  Uvedenou  soustavou  se  zajišťují  i  příjmy  krajských 

a obecních rozpočtů a to především zákonem o  rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní). Mohu tedy tyto daně rozdělit na daně státní a daně územní samosprávy.

4.1. Kategorizace daňové soustavy

Daňová soustava v České  republice odpovídá  zkušenostem a  strukturám daňových 

soustav mnoha vyspělých evropských zemí, které akceptovali implementaci komunitárního 

práva ve svých národních podmínkách.  Při  respektování  národních specifik  i  historických 

kořenů se tak řečeno ,,zformovala“ do stávající podoby, která však nikterak není definitivní 

a neměnnou složkou agregátů, představujících veřejné finance a finanční plán státu v podobě 

státního  rozpočtu.  Právě  naopak,  praxe  si  žádá  neustálou  pozornost  rozvoji  daňového 

systému, počínaje soustavou daní a konče její správou odpovědnými státními orgány. Z toho 

53 Srov. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. 8. 2004
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vyplývá, že daňová soustava je součástí právního řádu a daňového systému, který je širším 

pojmem a jehož součástí je i určitý systém nástrojů, metod a pracovních postupů uplatňujících 

vůči daňovým subjektům. Prostřednictvím daňové soustavy je možné nastavit ekonomickou 

roli  státu,  neboť  právě  ten  pomocí  takové  soustavy daní  může  poskytovat  určité  služby. 

Naopak, nastane-li situace, že stát poskytuje služby nad míru potřebné nebo jsou neužitečné 

popř. nehospodárné, je nucen zvyšovat daňové zatížení, v jehož důsledku může být daňová 

soustava demotivující a kontraproduktivní. 

Většina autorů se shoduje na tom, že součástí daňové soustavy jsou mimo celé řady 

různých daní i poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. S tímto se však nemohu ztotožnit, 

neboť mám za to, že daňová soustava by měla být tvořena pouze z daní, a to nejen (z hlediska 

merita), že tak vyplývá ze samotného označení, ale i proto, že jiná peněžitá plnění a poplatky 

jsou  odlišné  svým charakterem.  Nejen  z  tohoto  pohledu  budu  dále  diskutovat  o  daňové 

soustavě v užším slova smyslu,  tedy jako o soustavě daňových zákonů. Tak např.  Radim 

Boháč  pojímá  daňovou soustavu  analogicky k  výše  uvedenému,  tedy jako soustavu  daní 

v  užším  smyslu,  poplatků  (správní,  soudní,  místní  a  ostatní),  cla,  pojistným  na  sociální 

zabezpečení, pojistným na veřejné zdravotní pojištění, odvody, úhradami a dávkami.54

V současnosti je daňová soustava členěna do dvou skupin,  v nichž mají své místo 

všechny daně, jenž mimo jiné slouží i k formování daňového práva, ale také pro základní 

charakteristiku jeho interpretace a aplikace v praxi. Jde tedy o různé druhy daní (z příjmu, 

majetku, spotřeby atd.) vytvářející daňový pluralizmus, které stát v určitém čase a za určitých 

podmínek vybírá. Zajímavá je teorie V. Babčáka, který k faktorům podmiňujícím členitost 

daňové soustavy, uvádí velikost státního území, státoprávní uspořádání a intenzitu zapojení 

státu do mezinárodních integračních procesů, přičemž všechny daně se svojí ekonomickou 

podstatou55 i právní konstrukcí vzájemně odlišují, neboť jak bylo výše uvedeno, jako celek 

musí  působit  organicky,  funkčně  a  uspořádaně.  Je  tedy  pravdou,  že  pokud  by  taková 

organická  celistvost  absentovala,  tak  by  daňové  soustavě  chyběl  prvek  efektivnosti 

a nestimulovala by ekonomický a sociální vývoj.56 K výše uvedené teorii Babčáka dodávám, 

že mezinárodní integrační procesy jsou nedostačující, pokud nezahrnují mezinárodní obchod 

a služby státu.

54 BOHÁČ, R.  Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a podvodů. 
In.: BABČÁK, V., ROMÁNOVÁ, A., VOJNÍKOVÁ, I. (eds.): Daňové právo vs. daňové podvody a daňové 
úniky. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, s. 40.

55 Srov. např. RADVAN, M., MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční právo a finanční  
správa-Berní  právo. Brno.  2008,  s.  27  a  násl.  nebo  BAKEŠ,  M.,  KARFÍKOVÁ,  M.,  KOTÁB,  M., 
MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6 vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 158.

56 BABČÁK, V. Slovenské daňové právo. Bratislava 2012. str. 33 a násl.
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První  skupinu tvoří  přímé daně, jejichž základem jsou majetkové daně,  ke kterým 

později  přistoupili  daně  důchodové,  chápané  jako  daně  zohledňující  osobní  způsobilost 

jednotlivce. Přímé daně57 postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku a souvisí s okolností, 

která určuje přímý a nezprostředkovaný vztah poplatníka k předmětu daně. Její výše bývá 

stanovena  z  majetku  poplatníka  nebo  jeho  příjmů,  tedy platí  ji  na  úkor  svého  důchodu. 

Poplatníkem je tedy osoba shodná se subjektem daňové povinnosti,  která předmětnou daň 

musí majetkově snášet a také ji odvádět.  Přímé daně jsou rozděleny do dvou skupin a to na 

daně z příjmu (důchodové); sem řadíme daně z příjmů fyzických a právnických osob, a na 

daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitých věcí (daň z pozemků, daň ze staveb), dále 

daň silniční a daň z nabytí nemovitých věcí. Je třeba doplnit, že do roku 2010 byly též jako 

samostatné  daně  součástí  daňové  soustavy  daň  dědická  a  daň  darovací,  avšak  ty  byly 

inkorporovány do zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Druhou  skupinu  tvoří  nepřímé  daně, jakožto  daně  ze  spotřeby. Tyto  daně  jsou 

charakteristické zejména tím,  že oproti  přímým daním mají  nepřímý a nezprostředkovaný 

vztah  k  předmětu  daně,  tedy  u těchto  daní  není  možné  předem  určit  osobu  daňového 

poplatníka,  tj.  kdo  bude  v  konečné  fázi  daň  platit.  Definována  může  být  pouze  osoba 

(obchodník),  která  konkrétní  nepřímou daň odvádí  státu,  tedy plátce  daně.  Nepřímé daně 

jsou  ,,neviditelné“  zahrnuty  do  ceny  zboží  nebo  služeb  nakupovaných  zákazníkem  či 

spotřebitelem, který ji hradí jako přirážku v rámci úhrady své spotřeby a nezohledňují osobní 

situaci poplatníka. Tyto daně se potom dělí na univerzální, selektivní a ekologické.

Daňová soustava platné právní úpravy je tedy tvořena přímými a nepřímými daněmi. 

Přímé daně se dále rozdělují na důchodové (daně z příjmů) a majetkové.

Daňová soustava České republiky je tvořena těmito daňovými zákony:

DANĚ PŘÍMÉ DŮCHODOVÉ

1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

daň  z  příjmů  fyzických  osob  a  daň  z  příjmů  právnických  osob.  Předmětem daně 

z příjmů fyzických osob jsou  příjmy ze závislé činnosti (§ 6), příjmy ze samostatné 

činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z nájmu (§ 9) a ostatní 

57 V  USA roku  1765  byla  kolkovým  zákonem  vytvořena  přímá  daň,  aby  přispěla  na  náklady  k  obraně 
amerických kolonií od nadvlády Francie. Daň byla uvalena převážně na právní dokumenty, licence, noviny, 
pamflety  ve  třinácti  koloniích.  Opozice  však  nenechala  dlouho  čekat  a  vyvolala  masivní  nepokoje 
a demonstrace. O několik měsíců byla tato nepopulární daň zrušena, avšak vztahy s americkými koloniemi 
byly značně vyhroceny a to přispělo k zahájení války za nezávislost v roce 1775.
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příjmy (§ 10).  Předmětem daně z  příjmů právnických osob jsou příjmy z  veškeré 

činnosti  a z nakládání s veškerým majetkem, není-li  zákonem stanoveno jinak.  Ve 

vztahu  k  majetkovým daním má tato  daň vazbu  např.  z  hlediska  případné  změny 

oceňování nemovitosti pro účely stanovení jejího daňového výměru. Dále je možné 

argumentovat, že při snížení této daně dosáhne více subjektů na hypoteční úvěry a tím 

by se samozřejmě zvýšila hodnota nemovitého majetku což má dopad na samotný 

výnos majetkových daní.

DANĚ PŘÍMÉ MAJETKOVÉ 

2) Zákon č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje  daň  z  nemovitých  věcí,  kterou  tvoří  daň  z  pozemků  a  daň  ze  staveb 

a  jednotek.  Předmětem daně z  pozemků jsou pozemky na území  České  republiky 

evidované v katastru nemovitostí a předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li 

se  na  území  České  republiky; a)  zdanitelná  stavba,  kterou  se  pro  účely  daně 

z  nemovitých  věcí  rozumí  dokončená  nebo  užívaná  budova,  kterou  se  pro  účely 

daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona anebo inženýrská 

stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely 

daně  z  nemovitých  věcí  rozumí  jednotka  dokončená  nebo užívaná.  S  ohledem na 

skutečnost, že výnos této daně je určen výlučně obcím je právě na jejich zvážení, aby 

si příslušnou úpravou místního koeficientu tuto daň přijatelně zvýšili. Takové zvýšení 

však vyžaduje odvahu místních zastupitelů, neboť v případě že by zvolili v konečném 

důsledku daň vyšší, mohlo by to mít dopad na veřejné mínění a tím i na volby do 

zastupitelstev. Avšak v případě takového zvýšení příjmu do rozpočtu obce může tak 

obec nakupovat více zboží a služeb pro veřejné potřeby, resp. kultivovat blaho svých 

občanů, což má také dopad na nepřímé daně – např. daně z přidané hodnoty. 

3) Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,  ve 

znění  pozdějších  předpisů. Předmětem  této  daně  je  zejména  úplatné  nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci, která je; a)  pozemkem, stavbou nebo jednotkou 

nacházejícími se na území  České republiky, b) právem stavby, jímž zatížený pozemek 

se nachází na území České republiky, nebo c) spoluvlastnickým podílem na nemovité 

věci uvedené v písmenech a) nebo b). Dále je předmětem daně i nabytí vlastnického 

práva  k  nemovité  věci  na  základě  zajišťovacího  převodu  práva  nebo  úplatného 

postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.  Výnos daně z nabytí 
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nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu. Tato daň má v určitém slova smyslu 

souvislost  s  daněmi  z  příjmů  a  to  s  ohledem na  fungování  trhu  práce  a  mobilitu 

pracovní síly. I když tato daň je považována spíše za marginální a málo významnou 

nelze opomenout efekt přechodu pracovní síly ve vazbě na trh s nemovitostmi, tedy 

vyšším příjmem daně z příjmu a majetkových daní. Tuto marginalitu a nevýznamnost 

však  nelze  brát  doslovně,  neboť  vláda  ČR na  svém jednání  odmítla  návrh  České 

pirátské  strany,  který  počítal  s  poloviční  sazbou  daně  z  nabytí  nemovitých  věcí 

z  důvodu  zvýšení  úrokové  míry  hypoték.  Je  tedy  zřejmé,  že  tato  daň  má  své 

opodstatnění na pozitivní dopad státního rozpočtu.

4) Zákon  č.  16/1993  Sb.,  o  dani  silniční,  ve  znění  pozdějších  předpisů, stanovuje 

předmět  daně  pro  silniční  motorová  vozidla  a  jejich  přípojná  vozidla,  které  jsou 

registrovaná nebo provozovaná v České republice anebo používaná; a) poplatníkem 

daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného 

poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou 

předmětem  daně  z  příjmů,  nebo  b)  poplatníkem  daně  z  příjmů  fyzických  osob 

k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné 

činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.  Výnos z daně silniční je příjmem 

Státního  fondu  dopravní  infrastruktury. Pokud  by  nastala  situace  středně  nebo 

dlouhodobé souhry příznivých okolností a podmínek, které podporují výkon nebo růst 

hospodářství tak nastává nárust počtu vozidel, což má také dopad na celkovou výši 

daně silniční a následně na některé nepřímé daně (vyšší tržby).

5) Zákon č.  187/2016 Sb.,  o  dani  z  hazardních her,  ve znění  pozdějších  předpisů. 

Předmětem  daně  z  hazardních  her  je  provozování  hazardní  hry  na  území  České 

republiky  pro  účastníka  hazardní  hry,  pokud  je  k  provozování  této  hry  potřeba 

základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo tato hra má být podle 

zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.  Daň z hazardních her je dle citovaného 

zákona ze 70% příjmem státního rozpočtu a z 30% příjmem obcí (z technických her je 

příjem 35% do státního rozpočtu a 65% do rozpočtu obci). I když příjmy z této daně 

obci  nepředstavují  dle  mého  názoru  významnější  zdroj  rozpočtu  až  na  několik 

výjímek, má obec možnost rozhodnutí, zda na svém území budou nebo nebudou hrací 

automaty a obdobné přístroje. Je na zvážení obce, zda příjmy z tohoto zdroje stojí za 

rizika spojená s hazardem.
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DANĚ NEPŘÍMÉ UNIVERZÁLNÍ 

 

6) Zákon č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty  (DPH),  ve  znění  pozdějších 

předpisů, stanovuje předmět daně jako dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci  uskutečňování ekonomické činnosti  s  tuzemským 

místem plnění nebo pořízení  zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné 

v  tuzemsku  osobou  povinnou  k  dani  v  rámci  uskutečňování  ekonomické  činnosti 

nebo právnickou osobou nepovinnou k dani či pořízení nového dopravního prostředku 

z  jiného  členského  státu  za  úplatu  osobou  nepovinnou  k  dani  anebo  dovoz zboží 

s místem plnění v tuzemsku. Zdanitelným plnění se rozumí plnění, které je předmětem 

daně a není osvobozené od daně. Tato daň posiluje spotřebu a poskytnutí služeb a má 

značný dopad na všechny vrstvy obyvatelstva. Její správná volba je značně důležitá 

z  hlediska  udržení  sociální  rovnováhy  ve  státě.  Na  tento  problém reaguje  právní 

úprava zavedením dvou nebo více sazeb DPH. Má dlouhodobý a značný vliv nejen na 

její samotný výběr, ale i na daň z nabytí nemovitých věcí, neboť zejména plátce DPH 

dodává např. osobě nepovinné k dani novou nemovitou věc jako např. rodinné domy, 

bytové jednotky, inženýrské sítě, právo stavby, práce na již hotové věci, čímž de facto 

zakládá budoucí výši daně z nabytí nemovitých věcí, a nebo ji zhodnocením nemovité 

věci  podstatně  navyšuje.  V  této  souvislosti  vycházím  z  předpokladu,  že  každá 

nemovitá věc v určitém časovém období změní i několikrát svého vlastníka.

 

DANĚ NEPŘÍMÉ SELEKTIVNÍ

7) Zákon  č.  353/2003  Sb.,  o  spotřebních  daních, ve  znění  pozdějších  předpisů, 

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

a tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi. Zákon dále upravuje 

způsob  značení  a  prodeje   tabákových  výrobků,  způsob  barvení  a  značkování 

vybraných minerálních olejů, způsob značkování některých dalších minerálních olejů, 

sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a nakládání se surovým tabákem. 

Spotřebními daněmi jsou daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína 

a  meziproduktů,  daň  z  tabákových  výrobků  a  daň  ze  surového  tabáku.  Největší 

výtěžnost mají spotřební daně z minerálních olejů, kam patří pohonné hmoty. Jediné 

tyto daně nejsou výhradním příjmem státního rozpočtu a necelých 10% se převádí do 

Státního fondu dopravní infrastruktury, který následně z těchto finančních prostředků 
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dotuje  stavby silnic  a  železnic (zhodnocuje  nemovitý majetek  státu).  Sazby těchto 

spotřebních  daní  z  minerálních  olejů  jsou  omezeny  minimální  sazbou,  jež  určuje 

Evropská unie z obav před konkurenčními cenami jednotlivých členských států.

8) Zákon  č.  261/2007  Sb.,  o  stabilizaci  veřejných  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  mění 46 zákonů, ruší jeden zákon a zavádí tři nové daně, daň ze zemního 

a  některých  dalších  plynů,  z  pevných  paliv  a  z  elektřiny,  známé  pod  označením 

ekologické daně. Ve vztahu k daním nepřímým selektivním byly do českého právního 

řádu  postupně  zaváděny  předpisy  Evropské  unie  upravující podmínky  podnikání 

a  výkon  státní  správy  v  energetických  odvětvích,  kterými  jsou  elektroenergetika, 

plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

s tím spojené. Do českého práva tedy byly implementovány postupně různé směrnice, 

zejména směrnice Rady č. 2003/96 ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství ve věci zdanění energetických produktů a elektřiny, 

až  tímto  zákonem  byla  doplněna  soustava  spotřebních  daní.  Z  regulace  EU  je 

vyloučeno  dvojí  použití  energetických  produktů  k  jiným účelům než  palivo  nebo 

pohonná  hmota.  Řada  otázek  vniká  při  uskutečnění  výše  citovaného  zákona  při 

osvobození daně z použití elektřiny v metarulgických procesech, výroby plynu pro 

výrobu elektřiny a následně zdanění ekologicky šetrné energie. Tak např. mohu uvést 

problematiku zdaňování odpadního tepla nebo placených licencí spojených s těžbou 

či  využíváním přírodního  zdroje.  Tyto  licence  jsou  také  klasifikovány jako zdroje 

daní, protože povolenými činnostmi vyčerpávají přírodní zdroje, tedy zmenšují rozsah 

státního  majetku.  Využívání  nemovitých  věcí  a  jejich  osvobozování,  přesto  že  se 

jedná  především o  mezinárodní  korporace  s  miliardovými  zisky,  bude  předmětem 

další  diskuse.  Nejasnosti  s  energetickými  daněmi,  jejich  stanovením  a  sazbami 

setrvávají doposud.

4.2. Rozdělování některých daňových příjmů

Z  výše  uvedeného  není  zřejmé  kam  tyto  daně  směřují  resp.  do  jakého  rozpočtu 

příslušná daň plyne, proto pro účely této práce je nutno uvést jejich rozpočtové určení, neboť 

daňové příjmy hrají hlavní úlohu při určování postavení majetkových daní v daňové soustavě, 

ale také při analýze příjmové stránky obecních a krajských rozpočtů. Podle jejich výše potom 

určují jejich postavení resp. jejich finanční stabilitu či možnost řešit otázky svého zájmu. 
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U krajských rozpočtů je to především neinvestiční nedávkové transfery na sociální 

služby, technické obnovy majetku ve správě ústavů sociální péče, transfery které směřují na 

zlepšování  kvality vody,  snižování  rizika povodní,  zlepšování  kvality ovzduší  apod. Obce 

potom  rozdělují  tyto  finanční  prostředky  např.  na  činnost  příspěvkových  organizací 

zřizovaných obcemi,  činnost dobrovolných svazků obcí nebo svou vlastní činnost.  Z toho 

vyplývá určité rozdělení daní, které specifikují přímý či nepřímý daňový výnos obce a podle 

něhož se daně člení na svěřené a sdílené. Pod pojmem přímý daňový výnos mám na mysli 

právě daně svěřené,  neboť jejich výnos přímo směřuje do rozpočtu obce,  která  tyto daně 

vybrala. Typickým příkladem přímého daňového výnosu jsou příjmy daně z nemovitých věcí. 

Opakem  je  nepřímý  výnos  jakožto  daní  sdílených,  kde  stát  určuje  procento  z  výnosu 

náležejícího předmětné kapitole rozpočtové soustavy (např. daň z přidané hodnoty).

Tabulka 5: Rozpočtové určení daní

Daň: Obec (v %) Kraj (v %) Státní rozpočet (v %)
z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 23,58 8,92 67,5
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 23,58 (1,5) 8,92 66
z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 30 (23,58) 8,92 10 (67,50)
z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji 23,58 8,92 67,5
z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100 100 0
z nemovitých věcí 100 0 0
z nabytí nemovitých věcí 0 0 100
silniční 0 0 0
z hazardních her 30 0 70
z přidané hodnoty 20,83 8,92 70,25
spotřební 0 0 90,9
energetická 0 0 100

Zdroj: Vlastní zpracování.

Přidělení jednotlivých výnosů daní nebo jejich částí jednotlivým veřejným rozpočtům 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení 

podle stanovených pravidel a kritérií. Tak například daňové příjmy obce jsou rozdělovány na 

základě prostého počtu obyvatel, výměry katastrálních území, násobků postupných přechodů 

nebo počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. Jak je patrno z tabulky č. 2, obci 

náleží  větší  podíl  výnosu  než  kraji,  avšak  takový  podíl  má  své  podmínky  např.  u  daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, když podíl 1,5% uvedený v závorce předmětné 

tabulky je rozdělován obcím na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. 

Podobně je to u podílu 30% daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, 

který  je  vázaný  na  dle  mého  názoru  ,,nespravedlivou“  podmínku  bydliště  podnikatele. 

Naopak  podíl  ve  výši  23,58%  téže  daně  je  rozdělován  na  základě  prvně  uvedených 
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,,spravedlivých“ kritérií a z 60ti% celostátního výnosu. Z tohoto výnosu potom 67,5% připadá 

na státní rozpočet  (viz tabulka č. 2). Toto jsou tedy mimo jiné, důležité údaje pro správnou 

analýzu,  syntézu  a  hodnocení  místa  majetkových  daní  v  daňové  soustavě,  které  budu 

uskutečňovat na základě různých kritérií. Co se týče daně silniční tak její hrubý celostátní 

výnos je určen Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Graf 2: Daňové příjmy obcí a krajů podle počtu obyvatel

         Počet obyvatel                              Daňové příjmy obcí                         Daňové příjmy krajů

Zdroj: Ministerstvo financí

Tak jako daně samotné tak i  organicky provázaný systém zajišťující  státu finanční 

prostředky (daňová soustava) do státního rozpočtu výběrem daní, má své funkce. Ohledně 

majetkových daní je třeba vzít do úvahy především fiskální zájem na zachování zdroje daní 

(zájem na daňové výnosnosti) k dalšímu rozvoji a budování potřebné infrastruktury neboť ta 

stojí  nemalé  finanční  prostředky  a  nemovitosti  nemohou  existovat  mimo  takovou 

infrastrukturu.  Naopak  se  domnívám,  že  např.  u  daně  z  nemovitých  věcí  (rovněž  daně 

silniční)  absentuje  prvek  funkce  přerozdělování,  neboť  tyto  daně  jsou  výlučně  určeny 

obecním  rozpočtům  nebo  přiřazeny  Státnímu  fondu  dopravní  infrastruktury,  avšak  tato 

absence umožňuje naplňovat zásadu předvídatelnosti, ale i plánovat rozpočtové výdaje, které 

v konečném důsledku zhodnocují majetek obce a jejich občanů. Majetek je třeba také chránit 

a  to  vyžaduje  různé  úrovně  ochrany,  vybudovat  policejní  aparát,  resp.  zabezpečit  před 

vnějším nebezpečím a zajistit profinancování dalších veřejných potřeb. Neméně významný je 

potom individuální zájem na udržení vlastního majetku.
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Tabulka 6: Základní funkce daňové soustavy

Fiskální zajišťuje plynulost financování veřejných potřeb ze státního rozpočtu - obrana, 
zdravotnictví, školství, politika

Sociální stát, aby nenarušil zájem podnikatelů podnikat, využívá řadu nástrojů, které svým 
způsobem pomáhají řešit sociální a kulturní potřeby

Stimulační produktivní využití majetku
Regulační prostřednictvím některých daní se stát snaží regulovat – ekologické a spotřební daně

Zdroj: Vlastní zpracování.

 

Tak  jako  uvádím,  že  majetkové  daně  mají  určité  vazby  či  vztahy  k  přímým 

a  nepřímým daním tak  nelze  opomenout,  že  v  právním řádu ČR existuje  mnoho  dalších 

zákonů, které sice nejsou daněmi (tedy součástí daňové soustavy), ale mají podstatný vliv na 

určování místa majetkových daní v daňové soustavě, resp. majetkové daně. Daňová soustava 

a z ní vyplývající funkce se bez nich neobejdou. Z toho pak vyplývají potřebné vztahy na 

úrovni  hlavních  a  vedlejších  účinků  (podpory),  ale  i  vztahy  kvantitativní  a  kvalitativní. 

Především  lze  uvést  hlavní  zákon  státu  –  ústavu  (zákon  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České 

republiky) a její Listinu základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku 

České republiky). Dále jsou to například; daňový řád (č. 280/2009 Sb.) občanský zákoník 

(č.  89/2012  Sb.),  zákon  o  obcích  (č.  128/2000  Sb.),  zákon  o  oceňování  majetku 

(151/1997 Sb.), zákon o rozpočtovém určení daní (č. 243/2000 Sb.), zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.), zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku (č. 229/1991 Sb.), zákon, kterým se mění některé zákony 

v  souvislosti  s  prokazováním  původu  majetku  (č.  321/2016  Sb.),  vyhláška  o  stanovení 

seznamu katastrálních území s  přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 

pozemků (č. 298/2014 Sb.) a další.
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5. Problémové aspekty majetkových daní

Rozebrat a objasnit strukturu postavení majetkových daní v daňové soustavě je velmi 

složitý úkol neboť takové postavení se dá zkoumat z několika úhlů pohledu. Jde o dokonalou 

ekonomicko-právní  kategorii,  která  v  sobě  skrývá  jak  soubor  otázek  morálních  pravidel 

(oprávněnost, povaha člověka,58 životní úroveň, diskriminace atd.) tak i například kvalitativní 

a kvantitativní faktory efektivity (daňový příjem, investice, vymahatelnost atd.). 

V této práci, abych vyjasnil místo majetkových daní v daňové soustavě, se dále budu 

zabývat  jejich  elementárním, ale  i  systematickým postavením  vůči  jiným  daním  daňové 

soustavy.  Toto  postavení  je  rozdílné,  neboť  u  základních  vztahů  (postavení)  mezi  těmito 

daněmi provádím rozbor především konstrukčních prvků majetkových daní a ostatních daní, 

tedy přímých a nepřímých, kdežto ze systematického hlediska je zkoumám v širším zorném 

úhlu  ve  vazbě  na  některé  otázky  samotných  právních  institutů,  zákonnosti,  práva,  resp. 

užitečnosti (utilitarismu) a  spravedlnosti (morální, horizontální a vertikální). Takové otázky 

pak vyplývají ze samotné podstaty určování postavení či vztahů mezi daněmi a pozitivního či 

negativního působení na poplatníky, resp. společnost. Mám za to, že k objasnění této pozice je 

také nezbytné provést analýzu, syntézu a komparaci daňových zákonů např. hledisek výše 

příjmu,  transferu  či  redistribuce,  právní  vymahatelnosti,  stability,  ale  i  rovnosti,  jistoty 

a diskriminace oprávněnosti užitku. O zkoumání majetkových daní ve vztahu k těmto právním 

institutům také vypovídá možnost uplatnění těchto přístupů:

g  kvantitativní přístup k rozboru;

g  kvalitativní přístup k rozboru.

S ohledem na tuto zajímavou problematiku, zejména provádění rozboru při určování 

postavení a vztahů majetkových daní mezi přímými a nepřímými daněmi, bude analiticko-

syntetická studie založena na souboru výše uvedených položek; kvantitativní – např. teorie, 

výnosy, transfer; kvalitativní – např. užitečnost, vymahatelnost, spravedlnost, stabilita. Tyto 

přístupy se vztahují ke službám zajišťovaným vládou (např. zákonodárný proces), 

58 Spíše jako kuriozitu lze uvést, že osvícenci odmítli tradiční židovsko-křesťanský pohled na člověka jako na 
inherentně nedokonalého. Podle nich je člověk od přirozenosti  dobrý,  ale pokazila jej špatná společnost, 
konkrétně špatné společenské poměry a normy, jako např. instituce soukromého vlastnictví nebo náboženské 
pověry a tmářství. Proto je ve světě tolik utrpení. Nedokonalost člověka nevychází z jeho nitra, ale je mu 
dána zvenčí. Člověk je takový, jakým ho udělala společnost; změnou společnosti je tedy možné i zásadně 
změnit člověka. Blíže k tomu na: http://www.distance.cz/rocnik-2007/3-cislo/zapadni-civilizace
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ale i dalšími institucemi veřejného sektoru (např. vyhlášky ÚSC, vyměřování daní). Vláda 

totiž vybírá daně nejen pro financování svých výdajů, ale i pro stabilizaci, alokaci a distribuci 

(změnou daňové struktury ovlivňuje  distribuci  důchodů a bohatství  –  renty).59 To vše má 

určitý  dopad  na  spravedlivé–nespravedlivé  daně,  přičemž  se  nabízejí  představy 

o  spravedlnosti,  např.  horizontální  a  vertikální  (viz  dále).  Z  tohoto  pohledu  vyplývá 

několik zásadních otázek, jejichž objasnění může také  podpořit správný závěr o specifikaci 

místa majetkových daní v daňové soustavě, a to zejména:

1. Postačuje současný objem výnosů z daní k pokrytí nezbytných výdajů?

2. Je systém základu daně z výměření plochy spravedlivý?

3. Uplatňují obce všechny instrumenty směřující k maximalizaci výnosu?

4. Je osvobozování majetku spravedlivé a morální?

5. Jaký vliv budou mít změny úrokových sazeb na investice a růst ekonomiky?

6. Měl by být zaveden hodnotový systém základu daně?

7. Příjmy a majetek nebo spíše příležitosti a svobody?

8. Jsou dodržovány kritéria právního státu ve smyslu přílišné derogace a změn 

daňových zákonů a nezbavuje se vláda odpovědnosti ,,pouhým“ zveřejněním

právního předpisu? Co právní vědomí, předvídatelnost a srozumitelnost PN?

9. Je majitel nemovité věci diskriminován v důsledku odpovědnosti vlády, resp.

poměru neschopnosti zamezit daňovým únikům z přímých, ale i nepřímých daní?

Z uvedených důvodů a k analýze místa majetkových daní v daňové soustavě potom 

v této práci využívám některé statistické údaje a porovnávám příjmy z majetkových daní např. 

průměrnou procentuální hodnotou váženou na základě hrubého domácího produktu vybraného 

období, ale i v paritě kupní síly a dalších potřebných údajů. Hrubý domácí produkt je totiž 

hodnota  všech  finálních  produktů  (statků  a  služeb)  vyprodukovaných  na  určitém  území, 

přičemž výdajová metoda výpočtu HDP obsahuje také spotřebu, investice a vládní výdaje.      

Jak je známo, spotřeba vlády a investice jsou také významnou měrou zaměřeny na 

majetek, tedy v konečném důsledku to má vliv na příjmy z nemovitých věcí (např. výstavbou 

bytových domů, infrastrukturní projekty atd.). V zásadě HDP PPP kontroluje různé náklady 

na životní  a cenové úrovně, obvykle ve vztahu k americkému dolaru, což umožňuje 

59 Je  třeba  však  podotknout,  že  lidé  nepokládají  dané  rozdělení  důchodů a  bohatství za  spravedlivé,  a  že 
neexistuje žádná všeobecná shoda na tom, jak mají být důchod a bohatství definovány pro potřeby daňového 
systému. Srov. např. redistribuční funkci daní.
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přesnější odhad úrovně produkce země, tedy aby nedocházelo ke zkresleným údajům v rámci 

výstupů  okolních  států  a  např.  výpočtů  OECD,  budu  některé  položky  také  porovnávat 

s podílem na HDP ve vztahu k americkému dolaru.

Státy zahrnuté v těchto statistikách byly vybrány tak, aby potřebné údaje bylo možné 

porovnat  se  státy  sousedícími  s  Českou  republikou  (z  hlediska  porovnání  postavení 

majetkových daní), s počtem obyvatel a přibližnou rozlohou státu a také, aby do jisté míry 

zobrazovaly různé ,,styly“ nebo praktiky zdanění pozemků a staveb, neboť existují rozdíly ve 

stanovení  základu  daně  atd.  Přestože  vybraný  vzorek  není  reprezentativní  v  žádném 

statistickém smyslu a získané informace jsou příliš různorodé, aby se mohly stát statistickým 

výstupem, mnoho závěrů dosažených v této práci může posloužit jako de lege ferenda. Jedná 

se například  o různorodost  při  uplatňování  daně  z  pozemků a  budov okolních  států,  kde 

existují rozdíly ve stanovení základu daně, stanovení daňových sazeb a možnosti výběru daně.

Skutečností a podpůrnou složkou této studie je níže uvedené členění daní z majetku 

podle různých kritérií, např. základu a sazby daně nebo (ne)efektivního postavení či přístupu. 

Pro účely disertační práce je také třeba zohledňovat nezbytnou klasifikaci daní OECD (2017), 

která rozlišuje šest kategorií daní z majetku: 

1. Opakující se daně z nemovitého majetku.

2. Opakující se daně z čistého zisku. 

3. Dědickou a darovací daň.

4. Daně z finančních a kapitálových transakcí.

5. Jiné jednorázové daně z majetku.

6. Jiné opakující se daně z majetku.

Pohled  na  celkovou  úroveň  majetkových  daní  získávám také  agregací  příslušných 

příjmů,  běžně  užívaných  kategorií  spotřeby,  práce  a  kapitálu  (majetku),  ale  také 

grafickým znázorněním, resp.  mírou uplatňování  výše uvedených složek (kvantity,  kvality 

a spravedlnosti – horizontální, vertikální, komutativní, distributivní). Z těchto složek vyvozuji, 

že množiny funkcí, procesů a vztahů podřaditelných pod pojem ,,místo“ majetkových daní 

v daňové soustavě, odpovídají také níže uvedenému grafu znázorňujícímu příslušné atributy 

skutkového působení (dopadu) majetkových daní na poplatníky (resp. společnost), ale i na 

jiné  daně,  daňový  systém  a  daňovou  soustavu.  Pozitivní  nebo  negativní  míra  takového 

působení je rozlišována entitou šrafu.
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Graf 1. Vzor

Poznámka: Z uvedeného vzorového grafu je zřejmý vyšší podíl kvalitativního 

přístupu ve spojení s horizontální spravedlností.

Zdroj: Vlastní zpracování.

Níže  se  tedy zabývám vymezením dílčí  problematiky majetkových  daní  a  uvádím 

některé z mnoha argumentů, které mohou mít podstatný vliv na daňovou efektivitu v této 

oblasti,  potažmo na ukládání  daní,  jejich spravedlnost,  stabilitu,  správu a  výnosnost,  tedy 

celkově na určení místa majetkových daní v daňové soustavě. Přestože v rámci těchto definic 

existuje  řada  různorodých  a  diskriminačních  faktorů,  např.  extrémní  procesy  novelizace, 

snížená  schopnost  předvídatelnosti  zákona  nebo  konfiskační  působení,  v  současné  době 

neexistuje ani náznak legislativních záměrů směřujících k jejich odstranění.

5.1. Ústavní konformita zdaňování

Daně  a  poplatky  jsou  především veřejnoprávní  povinností  ukládanou  zákonem ve 

veřejném zájmu k financování veřejných statků, a jako takové jsou předmětem určité právní 

regulace  (daňového  zákona)  upravující  právní  vztahy  a  jejich  individuální  utváření  při 

uskutečňování práva daňových subjektů, jakož i vymezení jejich povinnosti vůči státu (např. 

daň z nemovitých věcí nebo daň silniční). Jelikož většinou daňových principů jsou dotčeny 

fyzické  i  právnické  osoby,  zejména  pokud  jde  o  zdaňování  majetku,  je  toto  zdaňování 

upraveno jedním zákonem.

Z článku 2 odst.  2 Listiny,  podle něhož lze státní moc uplatňovat  jen v případech 

a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a z článku 11 odst. 5 
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Listiny, podle něhož daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, Ústavní soud60 mimo 

jiné dovodil, že ústavně konformní je takové zdanění, které se opírá o zákon. Význam těchto 

ustanovení spočívá zejména v deklaraci toho, že ukládání ,,majetkových“ daní a poplatků je 

z  principu  v  souladu  s  ústavním  pořádkem,  a  není  tedy  neústavním  zásahem do  jiných 

základních  práv  včetně  práva  vlastnického.  To  je  odůvodněno  jednak  povinností  orgánů 

veřejné moci při ukládání a vymáhání daní (odnětí části nabytého vlastnictví),  šetřit jejich 

podstatu61 a smysl, jednak tím, že omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro 

které byla stanovena; nemá tedy povahu preventivní ani satisfakční, ale generální či represivní 

(čl. 4 odst. 4 Listiny). Dále Ústavní soud konstatoval, že má relativně úzce vymezen rozsah, 

v  jakém může  přezkoumávat  ukládání  konkrétních  daní  a  poplatků,  neboť  plnohodnotný 

soudní přezkum rozhodnutí daňových orgánů z hlediska jejich souladu se zákony je ve smyslu 

čl.  36 odst.  2  Listiny svěřen  správnímu soudnictví,  nikoli  soudu ústavnímu.  Z konstantní 

judikatury Ústavního soudu vyplývá pro všechny orgány státní moci, tj. i pro orgány daňové 

správy, povinnost respektovat ústavně konformní výklad.

Jak  jsem  již  uvedl,  majetkové  daně,  představují  povinné,  zpravidla  opakující  se 

peněžní  plnění  určené  zákonem,  avšak  za  takovou  ji  lze  považovat  pouze  pokud  je 

nerozporná, legitimní a racionální.  Konstantní judikatura Ústavního soudu62 navíc doplňuje, 

že  daně  nesmí  odporovat  základním  pravidlům  fungování  státní  moci  v  podmínkách 

demokratického právního státu, a to zásadě proporcionality a zásadě zákazu zneužití práva. 

Tato základní kritéria jsou tedy kladena na všechny daně, nicméně opak je pravdou, a když 

budu uvažovat např. o stabilitě daňových zákonů z hlediska provedených změn a doplnění za 

dobu jejich existence, tak evidentně nejstabilnější budou majetkové daně. Domnívám se, že 

jde  o  důsledek  nedokonalé  daňové  legislativy,  její  neracionality,  rozpornosti  a  obsahové 

nekonzistentnosti (viz dále). Avšak zaměřím-li se na stabilitu daňového zákona z jiného úhlu, 

např. uvedeného argumentu výnosu (pravidelného a zvyšujícího se příjmu) či transferu tak 

nelze  opomenout  její  samotnou  povahu,  která  splňuje  veškerá  kritéria  hlavních  daňových 

funkcí,  neboť  např.  bez  stabilních63 daní  nemohou  některé  funkce  (fiskální,  regulativní)64 

řádně plnit svou úlohu. 

60 Nález ÚSČR ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. II. ÚS 644/02, in: Sbírka nálezů a usnesení N 85/33 SbNU 321
61 Srov. např. článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nebo 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 1. 2. 2011 č. 740/05.
62 Nález ÚSČR ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02, in: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 27, str. 183.
63 Myšleno hodnotově nikoliv periodicky.
64 Jiný pohled na daně spočívá v odlišení jejich fiskální a regulativní funkce. Příkladem, kdy regulativní funkce  

převažuje nad funkcí fiskální může být clo, ale i spotřební daň na tabákové výrobky, která má za cíl naplnit  
státní rozpočet, ale i omezovat negativní jev, kouření. Srov. např. LIPPROSS, O.  Algemeines Steuerrecht. 
10. vyd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln,  2003, str.  9.
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5.2. Konfiskační působení a jeho dopady

Majetkové daně jsou z hlediska redistribuce důchodů částečně imunní,  neboť větší 

část nesměřuje k výdajům státního rozpočtu, z čehož se rozděluje od bohatých k chudým – 

vertikální  spravedlnost,  nicméně  neznamená  to,  že  by  zde  nepůsobily  účinky  rovnosti 

(akcesorické či neakcesorické) nebo disproporcionality, resp. že by majetkové daně nemohly 

být diskriminační. Uvažujme na příkladu vyššího daňového zatížení daní z nemovitých věcí 

v centrech obcí a měst ve vztahu k místu či poloze dvou stejných nemovitých věcí. První je 

umístěna v centru města  a druhá na samém okraji,  tedy vycházím-li  ze skutečnosti  podle 

současného stavu, tak v obou případech bude vyměřená daň z pozemku i stavby stejná. Avšak 

z  hlediska  dostupnosti  veřejných  potřeb,  hodnoty  nemovité  věci  atd.,  zde  existuje  určitá 

diskriminace v osobě poplatníka, neboť přístup z okrajové části města do jeho centra stojí 

nemalé  finanční  prostředky,  rovněž  stejné  nemovité  věci  (dle  uvedených  předpokladů) 

zaručeně  nemají  stejnou  finanční  hodnotu.  Tedy  tato  daňová  zátěž  se  jeví  oproti  jejich 

okrajovým částem přinejmenším jako ,,nespravedlivá“. Pro zjištění místa majetkových daní 

v daňové soustavě provádím rozbor a uvádím příklady více podobných situací, např.:

g  znevýhodnění poplatníků z hlediska majetku (hmotný, nehmotný);

g  nedokonalé konstrukce prvků daně;

g  extenzivního osvobození;

g  daňových pobídek.

V tomto ohledu považuji  předmětné konstrukční prvky daně z nemovitých věcí za 

diskriminační,  protože  staví  osoby,  jež  mají  stejné  nebo  zcela  rozdílné  nemovité  věci 

v ,,extravilánu“ obce, do nevýhodného postavení ve srovnání s ostatními poplatníky této daně, 

kteří mají takové nemovité věci v centru příslušného města. Postavení či zdanění těchto osob 

je ve vztahu k majetkové podstatě více nepříznivé, až konfiskační, pokud existuje rozdíl ve 

stáří nemovité věci větší jak 25 let.65 Jakkoliv lze souhlasit, že ukládání daní ve smyslu čl. 11 

odst. 5 Listiny představuje legitimní zásah do vlastnického práva tak zde, mám za to, že se 

projevují prvky, které mohou dosahovat, až extrémní disproporcionality neboli ,,rdousícího 

efektu“  či  akcesorické  a  neakcesorické  rovnosti.  Domnívám  se  proto,  že  tyto  prvky  se 

nemohou  vztahovat  pouze  a  jen  na  velikost  finanční  částky  (platby  daně),  ale  měly  by 

65 Na  uvedeném příkladu jsem demonstroval dvě stejné nemovité věci, avšak na tomto faktoru při stávající 
konstrukci  základu  daně  vůbec  nezáleží  a  ve  skutečnosti  je  postavení  poplatníků  velmi  nevýhodné 
(až nepřípustné) pokud vlastní nemovitou věc v okrajové části města starší 50 let. Ve vztahu k stáří nemovité  
věci a její snižující se hodnotě potom mohu hovořit o konfiskačním dopadu na poplatníka daně.
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zohledňovat  objektivní  situaci  poplatníka,  resp.  požadavek  na  rovnoměrné  rozdělování 

daňového břemene. Z uvedeného je tedy zřejmé, že legitimita zásahu do vlastnického práva 

nemůže  být  dána  jen  veřejným  zájmem  na  shromažďování  finančních  prostředků  na 

zabezpečování různých veřejných potřeb (srov. např. nález Ústavního soudu  sp. zn. IV. ÚS 

29/05, nález sp. zn. Pl. ÚS 29/08 nebo sp. zn. III. ÚS 3694/18).

Ve  světle  výše  uvedeného,  je  také  třeba  dát  do  pozornosti  rozhodovací  praxi 

Evropského  soudu  pro  lidská  práva,  dle  kterého  je  zdanění  dle  rozdílných  majetkových 

a příjmových kritérií věcně odůvodněné a nezakládající dotčení v právech plynoucích z čl. 14 

Úmluvy (viz J. A. Frowein, W. Peukert,  Europäische Menschen-rechtskonvention. EMRK-

Kommentar,  2.  Aufl.,  Kehl-Straßburg-Arlington 1996, s.  476).  Oprávnění  státu k ukládání 

daní plyne z článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, nicméně z judikatury ESLP vyplývá, 

že tímto není  odstraněna ochrana  vlastnictví  v  oblasti  daní,  poplatků a  peněžních sankcí, 

neboť je zachován institut přezkumu, zdali uvedené platební povinnosti nejsou zneužívány 

anebo nejsou neproporcionální. Příkladem toho, jsou např. kritéria formulované Nejvyšším 

správním soudem o protiústavnosti daně, která by dle jeho názoru:

g  bezdůvodně porušovala princip rovnosti;

g  měla by konfiskační dopady.

Obrazně  řečeno,  „nemá  daň  ničiti  svého  pramene.“66 V případě  prvně  uvedeného 

kritéria  je tedy nutno hodnotit  zákonem vymezený okruh daňových subjektů,  a  v  případě 

kritéria  druhého  výši  celkového  zdanění,  avšak  mohu  se  také  zcela  ztotožnit  s  názorem 

Nejvyššího  správního  soudu,  že  k  těmto  kritériím  náleží  i  legitimita  uložené  daňové 

povinnosti. Uvažujme tedy na výše uvedeném příkladu; daň z nemovitých věcí je stanovena 

na základě článku 11 odst. 5 Listiny, potažmo dle článku 2 odst. 2 Listiny, přičemž Ústavní 

soud konstatoval, že ústavně konformní je takové zdanění, které se opírá o zákon. Pokud by 

výše uvedené rozdíly v poloze a stáří  nemovité  věci nebyly apriori  diskriminační,  rovněž 

takové zdanění by nemělo ve vztahu k majetkové podstatě konfiskační dopady, ale předmětná 

daň by trpěla nedostatkem legitimního a racionálního důvodu, tak bude protiústavní. Závěrem 

je třeba zdůraznit, že k dotčení ústavním pořádkem chráněné vlastnické pozice nedochází bez 

naplnění  dalších  podmínek  (srov.  nález  Ústavního  soudu  sp.  zn.  Pl.  ÚS  7/03),  avšak 

diskriminace  představuje  jednu  z  mnoha  možností  nelegitimnosti  stanovené  daňové 

povinnosti, která důvody potencionální protiústavnosti nevyčerpává. 

66  ENGLIŠ, K. Finanční věda – nástin theorie hospodářství veřejných svazků. Fr. Borový, Brno, 1929, str. 111. 
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5.3. Novelizace, předvídatelnost a srozumitelnost zákona

Je intuitivně zřejmé, že s četností novelizací zákona roste jeho nepřehlednost. Daňové 

subjekty  musejí  vynakládat  vyšší  náklady na  jeho  prostudování  a  přizpůsobování  se 

neustálým změnám. S rostoucí četností novelizací zákona roste často i počet na první pohled 

přehlédnutelných výjimek, které si nejrůznější zájmové skupiny dokážou v rámci politického 

procesu  vydobýt  na  úkor  všech  ostatních  daňových  poplatníků.  Americký  ekonom Olson 

dobře popsal, že v demokratických a stabilně se vyvíjejících společnostech roste počet a síla 

zájmových skupin, které se zaměřují zejména na ,,porcování vytvořeného produktu, než aby 

se snažily o vytvoření jeho větší části“. Na vývoji daňových zákonů v České republice to je 

dobře vidět.  Negativní dopad častých  novelizací se již projevuje v právní jistotě a právním 

vědomí občanů, nesrozumitelnosti a předvídatelnosti  zákona, potažmo principech právního 

státu a je třeba tento negativní jev brát s veškerou vážností a nedostatek napravit. Mám totiž 

za to, že neustálé debaty o zamezení a škodlivosti častých novelizací mají pouze deklaratorní 

charakter (dlouhodobě), přičemž skutečnost je jiná, neboť evidentně reálná náprava tohoto 

stavu nepřichází. Rovněž i někteří autoři zastávají názory tradiční právní teorie, podle které 

by  v  rámci  principu  jednoty  a  vnitřní  bezrozpornosti  právního  řádu  měly  být  zákony 

připravovány provázaně z pohledu celého systému, a nikoliv zakládat konstrukce, podle níž je 

obdobná materie duplicitně roztříštěna do jednotlivých zákonů bez ohledu na to, že některé 

otázky jsou již řešeny v předpise obecném.67

Jak již Ústavní soud ve své ustálené judikatuře mnohokrát konstatoval,  ke znakům 

právního státu a mezi jeho základní principy neoddělitelně patří také zásada  právní jistoty, 

přičemž její nezbytnou součástí je jak  předvídatelnost práva,  tak i  legitimní předvídatelnost 

postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Ten, 

kdo se spolehne na platné právo, nemůže být ve svém očekávání zklamán. 

Jedině takto předvídatelné chování vylučuje prostor pro případnou svévoli,  pro niž 

v demokratickém právním státě není místa. Dle mého názoru je předvídatelnost práv jedním 

ze základních prvků principu právní jistoty,  bez jehož respektování si nelze demokratický 

právní stát představit. Princip právní jistoty de facto znamená, že právo tíhne ke stálosti a ten,  

jenž se na něj spolehne, nemá být zaskočen nějakým překvapivým a neočekávaným zvratem. 

67 KARFÍKOVÁ, M.,  KARFÍK,  Z.  Kodifikace  ve  finančním právu  v  České  republice. In.:  SUCHOŽA,  J., 
HUSÁR,  J.,  HUČKOVÁ,  R.  (eds.):  Právo,  obchod,  ekonomika  V.  Košice:  Univerzita  P.  J.  Šafárika  
v Košiciach, 2015, s. 203.
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Z  další  související  judikatury  tohoto  soudu  lze  zmínit  např.  transparentní 

a  předvídatelnou  shodu  mezi  deklarovaným  pravidlem  a  postupem  orgánů  veřejné  moci 

(obecných soudů), jež je také nezbytnou podmínkou právního státu. K jednomu ze základních 

předpokladů  materiálního  právního  státu  (čl.  1  odst.  1  Ústavy)  totiž  patří  rovněž  princip 

právní  jistoty  a  s  ním  spojená  předvídatelnost  právního  řádu  a  seznatelnost  důsledků 

rozhodnutí na jeho základě vydaných, jež jsou a musí být co do svých záležitostí formálně 

i materiálně ve shodě se zákonem. 

Zásada  srozumitelnosti  právních  norem  nemá  své  přímé  vyjádření  v  českém 

právním řádu. Nicméně byla dodatečně formulována soudními rozhodnutími Soudního dvora 

EU. Například ve věci Du Pont de Nemours a ostatní proti Komisi.  Soudní dvůr v této věci 

uvedl,  že  právní  normy musí  být  „jasné  a  přesné”,  aby „situace  a  právní  vztahy  řízené  

právem EU byly předvídatelné” Tato zásada musí být aplikována striktně zejména v případě, 

že tyto normy „mohou mít negativní dopady pro fyzické či právnické osoby”. Kapitolou samu 

o sobě je  i  např.  odůvodnění  sankce  při  porušení  daňového zákona.  V současné době se 

v  odůvodnění  správního  orgánu  výše  sankce  odkazuje  pouze  na  uplatnění  zákonných 

hledisek,  avšak dle  názoru  Nejvyššího  správního soudu ČR je  správní  orgán povinen při 

ukládání sankce se zabývat podrobně všemi hledisky, které mu zákon udává (viz. rozsudek 

NSS ze dne 28. března 2008 sp.zn.4 AS 51/2007). Správní orgán ukládající pokutu je povinen 

přihlédnout  i  k  osobním a majetkovým poměrům dlužníka (pachatele),  pokud je  dle  jeho 

názoru výše sankce likvidační. A to i v případech, kdy  příslušný zákon osobní a majetkové 

poměry povinného v taxativním výčtu hledisek určených pro výši sankce neuvádí (viz. např. 

usnesení NSS ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. 1 AS 9/ 2008). Jsem toho názoru, že aplikace 

výše uvedeného by se měla důsledně vztáhnout i do oblasti daňového řádu.

5.4. Vliv České národní banky

Česká národní  banka je ústavní  institucí,  která nepřímo prostřednictvím úrokových 

sazeb ovlivňuje zejména výnos a některé funkce majetkových daní, např. daně z nemovitých 

věcí  nebo  daně  z  nabytí  nemovitých  věcí.  Domnívám  se,  že  míru  ceny  nemovité  věci 

ovlivňují i reálné faktory, jako např. výstavba nemovitostí,  které jsou v kontrastu k uměle 

stanoveným úrokovým sazbám. Dochází totiž k situacím, že pokud úrokové sazby hypoték 

přesáhnou určitou hranici tak tato okolnost má vliv na zpomalení trhu s nemovitostmi, jejich 

hodnotu  a  také  se  snižuje  výstavba  bytů  i  průmyslových  objektů.  Tyto  negativní  dopady 

(předražené stavby) způsobují, že zájemci o hypotéku zvažují menší finanční zatížení (úvěr), 
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které proinvestují do menších stavebních ploch s jejich nižší hodnotou. Naopak v případě 

nízkých úrokových sazeb se zvětšuje objem poskytnutých hypoték, čímž dochází k výstavbě 

hodnotnějších  a  kvalitnějších  objektů  (pro  bydlení  i  průmysl),  zpravidla  s  větší  výměrou 

pozemku. Tato pozitiva mají nesporný vliv a dopad na výnos daně z nemovitých věcí a také 

daně z nabytí nemovitých věcí. 

K výše uvedenému pak dodávám, že v případě vyšších úrokových sazeb si investor 

nemůže dovolit z finančních důvodů uskutečnit výstavbu v centru města, čímž je nucen ji 

realizovat v dané periferii. Zároveň ale zatím platí, že výstavba v centrech měst na místech 

bývalých  továren,  skladů  a  dalších  průmyslovo-technických  zařízeních  je  komplikovaná 

a nové nemovitosti tedy vznikají spíše na okrajích. Tyto nemovitosti však mají daleko menší 

hodnotu, což se logicky projevuje na výše uvedených majetkových daních. Mohu konstatovat, 

že  dalším faktorem může být  i  migrace obyvatelstva,  když lidé opouštějí  menší  města  či 

vesnice a stěhují se do regionálních center. Rostoucí počty např. studentů směrují lidi z celé 

republiky  do  univerzitních  měst  a  tato  skutečnost  také  pozitivně  (opět  nerovnoměrně) 

ovlivňuje  ceny nemovitostí.  Prudký  růst  cen  nemovitostí  si  zjevně  uvědomují  i  v  České 

národní  bance,  jejíž  reakcí  je  pokus omezit  dostupnost  hypoték  poskytovaných v objemu 

větším než je 85 procent hodnoty financované nemovitosti.

Vedle  výše  uvedeného  jsem  toho  názoru,  že  hypoteční  věřitelé,  tedy  v  mnohých 

případech zástavní věřitelé, by měli bez jakýchkoliv právních výjimek platit daň z nemovitých 

věcí, až do konečného (bezpodmínečného) převodu dotčené nemovitosti na jiného vlastníka, 

který  (ne)uhradil  řádně  a  včas  sjednanou  hypotéku.  Mám za  to,  že  tímto  způsobem pak 

nemůže dojít k situaci, že daň bude vymáhána od osoby, která se stala dlužníkem hypotečního 

úvěru, což v dnešní době není nic neobvyklého (viz dále uvádím zprávu NKÚ o daňových 

nedoplatcích).  Navíc  hypotečnímu  (zástavnímu)  věřiteli  svědčí  práva  garantovaná  státem 

z hlediska jeho případného uspokojení, za jejichž výkon stát (daňový poplatník) vynakládá 

nemalé finanční prostředky. 

5.5. Legislativní stabilita jako funkce daní

S ohledem na některá úskalí týkající se zejména opodstatněnosti daní, i jejich funkcí, 

které rozebírám dále v této práci, je nutno přihlédnout k hledisku daňové stability. Existují 

sice  i  jiné  nedostatky,  avšak  zde  je  kladen  důraz  především  na  frekvenci  změn  daňové 

legislativy a konstrukčních prvků těchto opakujících se plateb.
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Z  tohoto  pravidelného  peněžního  plnění  potom  tedy  vyplývají  určitá  specifika 

významné pro funkce a účel daní. Uvažujme, že fiskální účel je dán tehdy, když v popředí 

stojí zájem na daňové výnosnosti, tedy nutně vyžaduje (legislativní) stabilitu daně resp. řádné 

a včasné peněžní plnění do veřejných rozpočtů. Regulativní účel naopak je dán v případě, kdy 

zákonodárce primárně sleduje účely sociálně  anebo hospodářsky politické,  avšak opět  lze 

argumentovat, že nestabilita způsobí stagnaci požadovaného záměru. 

V tomto smyslu a ohledu se domnívám, že jako další efektivní funkcí daní by měla být 

i  funkce legislativní stability, tedy nikoliv ve smyslu stabilizační funkce, která spočívá ve 

schopnosti daní snižovat, resp. zmírňovat dopad negativních stádií ekonomického cyklu tržně 

orientované společnosti. Jde tedy o kvalitu právního předpisu, resp. vyžadované axiologické 

přístupy daňového práva a odbornost zákonodárce, která má vliv na výše uvedené negativní 

faktory  nesrozumitelnosti  a  (ne)předvídatelnosti  zákona.  Mám  za  to,  že  důsledným 

uplatňováním takové funkce by to mělo pozitivní dopad na daňový systém, potažmo dobrou 

daňovou správu, a zaručeně směřovalo k lepšímu výběru nejen majetkových daní. 

Smyslem této nové funkce by tedy měla být účinnější kontrola dobrého práva a rovněž 

praktické (nikoliv formální) vyvozování důsledků za špatné právo a nejistotu, to vše zejména 

s  odkazem  na  argumenty  nestability,  konfiskačních  účinků,  znevýhodňování  poplatníků, 

extenzivního osvobozování, daňových pobídek a nedokonalých konstrukčních prvků, uvedené 

v této práci. Gerloch uvádí, že recentní evropský demokratický právní stát by měl z hlediska 

právní jistoty naplnit pět vzájemně spjatých postulátů – atributy právní jistoty, mezi které patří 

také jistota, že bude tvořeno dobré právo – tedy stabilní právo. Názory na to, co je dobré 

právo jsou ze substancionálního hlediska samozřejmě diverzifikované,  nicméně z hlediska 

jejich relevance je omezena základními principy právního státu, ale také zmíněným stěžejním 

normativně  hodnotovým  (axiologickým)  východiskem  demokratického  práva.  V  České 

republice je toto právo vyjádřeno v čl. 1 LZPS:  ,,Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti  

a právech.“68

V návaznosti na aktuálnost výše uvedené problematiky, lze mé návrhy rovněž doplnit 

o  stanovisko významného advokáta  Josefa  Lžičaře,  který  v  Hospodářských novinách  dne 

16.2.2019 uved, že právo by se mělo dostat do povědomí občanů, ale nemůže se tam dostat, 

68 Jak také uvádí Aleš Gerloch, kvalita legislativy předurčuje i míru naplnění dalších atributů právní jistoty 
a  tedy  nestabilní  právní  úpravou  je  nejvíce  narušena  ochrana  nabytých  práv,  přičemž  vedle  legislativy 
však v dalších oblastech přistupuje také kvalita justice a dalších orgánů právní ochrany, viz GERLOCH, A. 
Teorie práva. 5 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 250.
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když se nedostane ani do povědomí pracovníků justice, je to i chyba poslanců, těch jejich 

příštipků a taky spěchu při schvalování zákonů.69 S tímto názorem nelze než souhlasit a další 

související argumenty uvádím níže v této disertační práci.

5.6. Hodnotový systém a jeho vliv na základ daně

Význam  příjmů  z  majetkových  daní  municipalit  se  v  zemích  Evropy  značně  liší 

a mnohé z těchto zemí se domnívají, že u této kategorie daní je třeba zvýšit výnosy. Některé  

země, které používají systémy založené na hodnotách, jsou spokojené s vysokými výnosy, 

ale  jiné,  kterým z  těchto  daní  plynou nízké  příjmy,  touží  po přechodu na  systém tržních 

hodnot nebo navrhují takovou daň s režimem nízkého poměru výnosu zrušit. Podobné úvahy 

existují desetiletí i v České republice, a to zejména s ohledem na argumenty zanedbatelného 

výnosu a poměru administrativní zátěže, aniž by pro efektivitu výnosu něco administrativa 

nebo politici učinili.

Domnívám  se,  že  majetkové  daně,  zejména  daň  z  nemovitých  věcí  by  měla  být 

kapitalizovány z hodnoty nemovitostí, a to jak už z hlediska jejich ,,zhodnocovací“ funkce 

(je  přínosem  pro  obyvatele  obce  neboť  zvyšuje  hodnotu  majetku),  tak  z hlediska 

nespravedlnosti,  neboť  chudí  i  bohatí  platí  stejné  daňové  zatížení.  Pevná  sazba  daně  je 

s ohledem na výše uvedené nevyhovující a základ daně dle rozměru (výměry) majetku není 

spravedlivý. Především by tato daň měla být založena na odhadované hodnotě, což by bylo 

sice odlišné od ostatních daní založených na realizaci či předpokládané realizaci (transakce, 

příjmové toky, prodej nebo spotřeba), avšak vyměření daně podle hodnoty majetku by bylo 

spravedlivé a efektivnější. Předpokládejme, například daně placené dvěma vlastnostmi stejné 

velikosti a věku, ale na různých místech s tím, že jedna se nachází vedle lesa s rybníkem 

a  druhá  je  přiléhající  k  železniční  trati.  V  rámci  současného  systému  by  se  oběma 

nemovitostem uložila stejná daň z nemovitých věcí, ale podle systému založeného na tržní 

hodnotě by nemovitost vedle lesa s rybníkem byla zatížena vyšší daní z nemovitých věcí, než 

nemovitost přilehlá k železniční trati.

V současné době existuje státem regulovaný (informační) systém v evidenci katastru 

nemovitostí,  který  dle  bonity  půdy  stanovuje  úřední  cenu  m2  každého  parcelního  čísla 

daného  katastrálního  území.  Vzhledem  k  tomu,  že  státem  určená  cena  zemědělských 

69 Není normální, aby v jedné věci padlo deset nebo dvanáct rozsudků, nedá se odhadnout výsledek, předpisů 
je  příliš  mnoho,  občanský  zákoník  se  neustále  mění,  kritizuje  advokát  Josef  Lžičař.  Dostupné  na: 
https://domaci.ihned.cz/c1-66481770-pravo-je-ve-stavu-chaosu-tak-nejisty-jako-dnes-jsem-nikdy-nebyl-rika-
advokat-lzicar
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pozemků, hospodářských lesů a rybníků je značně podhodnocená a není v současném období 

srovnatelná  s  cenou  obvyklou  popř.  cenou  tržní  v  dané  katastrální  lokalitě,  doporučuji 

nahradit tento systém hodnotovými ukazateli ceny veškerých pozemků v daném a určeném 

příslušném katastrálním území. Můj návrh spočívá v tom, že již vytvořené mapy příslušného 

katastrálního území by byly jen doplněny o cenu obvyklou v dané lokalitě za m2 příslušného 

zdaňovaného pozemku. Vzhledem k tomu, že cena obvyklá je u pozemků (obecně) několikrát 

vyšší  než  cena  úřední,  dochází  ke  značným  disproporcím  mezi  cenou  úřední  a  cenou 

obvyklou (tržní), což má vliv na výměr daně z nemovitých věcí. Přiměřeně navržené daně 

z nemovitých věcí a struktura sazeb na základě ceny obvyklé (tržní) by mohly ovlivnit vzorce 

využití pozemků zejména z hlediska ochrany půdy I. a II. bonitní třídy. Daň z nemovitých 

věcí by mohla snížit tlak na transformaci zejména kvalitního zemědělského půdního fondu 

a jeho přesměrování do oblastí, které jsou již dobře propojeny s infrastrukturou. 

Správně navržené daně z nemovitých věcí by také mohly podpořit plánování využití 

půdy a snížit  dopad na životní prostředí mj.  z dopravy a spotřeby energie.  Takto by obce 

mohly  dosáhnout  (i  případným  prodejem  svého  půdního  fondu)  vyšších  zisků  do  svých 

rozpočtů.  Navržený  hodnotový  systém,  jež  by vycházel  ze  základu  daně  z  ceny obvyklé 

(tržní), navíc zabrání spekulacím z obecním majetkem, neboť možnost prodeje např. velmi 

bonitních pozemků za velmi nízkou cenu úřední vytváří korupční prostor pro úředníky obcí 

a jejich funkcionáře. Cestou je doplnění katastru nemovitostí u každého parcelního čísla vedle 

jiných údajů o cenový údaj ceny obvyklé (tržní) v daném katastrálním území. Tento návrh by 

objektivizoval  mj.  znalecké  posudky  a  pro  úředníky  finančních  úřadů  byl  spolehlivým 

vodítkem pro výměr daně z příslušné nemovité věci. Mám za to, že nic nebrání tomu, aby 

tento  hodnotový  systém  byl  využit  i  pro  úhradu  daně  ze  stavebních  pozemků,  resp. 

zastavěných ploch. Nejde o nic složitého, neboť příkladem můžou být již zpracované cenové 

mapy (regulovaného nájmu). 

O  tom  však  pojednávám  dále,  nicméně  na  tomto  místě  (za  použití grafu  č.  2) 

prezentuji své stanovisko kvalitativního dopadu výše uvedeného hodnotového systému.
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Graf 2: Působení hodnotového systému

Pozámka: Jde o kvalitativní přístup (efektivního) výběru daní na základě 

hodnotového systému ve vazbě na vertikální spravedlnost. Kvalitativní přístup 

spatřuji ve výše uvedených návrzích opatření. Vertikální spravedlnost obhajuji 

také z důvodu, že lidé s vyššími příjmy budou kupovat nemovité věci s vyšší 

přidanou hodnotou a tedy platit vyšší daně.

Zdroj: Vlastní zpracování.

5.7. Urbanizace jako možný příjem obce

Současný proces urbanizace je o přesunu obyvatel a jejich aktivit z center měst na 

jejich okrajovou část, nebo migrace lidí z venkova do měst (jejich periferií). Jde o typický 

trend rozšiřování území měst vyvolaný zejména pracovní nabídkou a poptávkou. Z tohoto 

důvodu je od roku 1990 patrné spojování menších obcí v jeden celek, popř. obcí a městysů 

s  rozšiřujícím  se  městem,  jehož  výsledkem  je  mj.  utváření  aglomerací  a  metropolitních 

regionů. 

Tím  vzniká  poptávka  po  stavebních  parcelách,  dochází  ke  změnám  v  územním 

plánování  a  následnou výstavbou zejména nových rodinných domů (satelitních  měst),  ale 

i průmyslových objektů; obce a stát získávají více finančních prostředků ve formě vyššího 

výběru daně z nemovitých věcí, ale také daně z nabytí nemovitých věcí. Navíc se zkvalitňují 

a prodlužují inženýrské sítě. Negativum toho však spatřuji v nákladech, které se hradí za tyto 

služby z veřejných rozpočtů, a za které většinou nikdo nezaplatí daň z nemovitých věcí, neboť 

tento  majetek  obce  (pozemek)  využívají  nadnárodní  korporace,  jejichž  zájmem  jsou 

miliardové zisky a nikoliv veřejně prospěšná činnost. Otázkou do budoucna zůstává, že tyto 

stavby (inženýrské sítě) mají zpravidla životnost 15 až 30 let a tedy znovu budou potřeba 
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obrovské investice, které jak jsem uvedl i přes využívání velkého rozsahu těchto pozemků 

cizími subjekty (ne obcí) nikdo neproplatí (touto otázkou se zabývám dále). Hospodářský růst 

je tedy příčinou vyšších veřejných výdajů, více soukromých investic a vyšší úrovně příjmů 

do rozpočtu obcí.

Předpokládejme, že když tento proces urbanizace v důsledku např. čtvrté průmyslové 

revoluce (robotizace) jednou skončí, nebo se částečně utlumí, tedy velké množství obyvatel 

ztratí  zaměstnání,  tak  dojde  k  zakonzervování  určitého  stavu  a  obci  se  také  sníží  příjmy 

rozpočtu ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní. Taková skutečnost však naznačuje jak 

jsou majetkové daně odolné a významné v celé daňové soustavě. Mohu totiž konstatovat, že 

v  případě  krize  nabývají  majetkové  daně  na  svém  významu  zejména  z  hlediska  jejich 

předvídatelné  stability,  jistoty a  výnosu.  Rovněž je  třeba vzít  do úvahy skutečnost,  že  na 

procesu urbanizace (suburbanizace) jsou také závislé daně z příjmů, neboť v obci s menším 

počtem  obyvatel  jsou  v  průměru  nižší  mzdy  než  ve  velkých  městech,  tedy  pozitivním 

dopadem na daně z příjmů je skutečnost, že ,,migrujícímu“ poplatníkovi se zvýší základ daně. 

Tedy existuje zde přímá vazba daně z příjmů fyzických a právnických osob na majetkové 

daně, resp. daň z nemovitých věcí.

5.8. Neuplatňování místního koeficientu

Podle dostupných informací z Ministerstva  financí ČR, která se týká „Hospodaření 

rozpočtů  územních  samosprávních  celků,  dobrovolných  svazků  obcí  a  Regionálních  rad 

regionů soudržnosti za rok 2017“ výnos, daně z nemovitých věcí, která je výlučným příjmem 

obecních rozpočtů, dosáhl sice 10,8 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více nežli v předchozím roce, 

avšak obce mohou významněji ovlivnit výši příjmu z daně z nemovitých věcí stanovením tzv. 

místního koeficientu modifikujícího výslednou daň pro všechny nemovitosti na území celé 

obce (ve výši 2, 3, 4 nebo 5). Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za 

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

jejich soubory, s výjimkou některých zemědělských pozemků. Pro rok 2017 navýšilo místní 

koeficient  pouze celkem  585  obcí  (bez  městských  obvodů),  v  roce   2018  to  bylo  562 

(z celkového počtu 6244 obcí). Převážná většina obcí, které pro rok 2017 navýšily místní 

koeficient,  stanovila  koeficient  ve  výši  2  (celkem 485  obcí).  Nejvyšší  koeficient  ve  výši 

5 stanovilo pouze 17 obcí. 
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Mezi  základní  zákonné  požadavky  kladené  na  obce  patří  schopnost  hospodárně70 

a  účelně  hospodařit  s  finančními  prostředky  a  majetkem,  administrativně  a  finančně 

zabezpečit  realizaci  rozvojových  projektů  a  přispívat  ke  zlepšení  hospodářské  situace, 

občanské vybavenosti a služeb v obci. Vzhledem k výše uvedenému je potřeba, aby obce byly 

finančně  stabilní  a  zdravé.  Uvažujme,  že  za  finančně  zdravou  lze  považovat  takovou 

organizaci,  která  je  dlouhodobě  schopna  naplňovat  své  poslání.  Posláním  obce  je  péče 

o  všestranný  rozvoj  území,  potřeby  občanů  a  ochrana  veřejného  zájmu  (dle  zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Vedle neochoty zvyšovat důvodně 

místní koeficienty s očekáváním získání finančních zdrojů z finančních transférů ze státního 

rozpočtu se setkáváme se skutečností,  že  není  v mnohých případech (30 let  po sametové 

revoluci) dokončena inventarizace obecního nemovitého majetku, nedávné odmítnutí návrhu 

zákona o rozšíření působnosti kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ČR na obce a kraje je 

pouze důkazem, že náprava nedostatků v této oblasti bude zdlouhavá a obtížná. Je zřejmé, že 

Česká republika si nebere účelově v této oblasti (pořádku) vzor např. ze Spolkové republiky 

Německo, která má např. ve státní evidenci každý vzrostlý strom na svém území, nehledě 

na evidenci nemovitostí, samostatných sklepních prostor ze kterých se platí daně apod.

5.9. Efektivní či neefektivní systém výběru daně

Podle mého zjištění provedl Nejvyšší kontrolní úřad ČR kontrolu výběru majetkových 

daní,  jak  na  Generálním  finančním  ředitelství,  tak  ve  vybraných  Finančních  úřadech. 

Největším problémem spojeným s výběrem zejména daně z nemovitých věcí a daně z nabytí 

nemovitých věcí je podle NKÚ vysoký objem nedoplatků. Vymáhání nedoplatků z uvedených 

daní významně ovlivňuje zejména vysoký počet bagatelních částek do 5.000 Kč. Z uvedeného 

se ale nedá vyvodit, které z uvedených daní se nedoplatky týkají. Nelze ani předpokládat, že 

by větší část těchto nedoplatů pocházela z převodu majetku, neboť bagatelní výši neodpovídá 

hodnota  běžné  nemovité  věci  určené  k  bydlení.  Tak  např.  pokud  by  u  daně  z  nabytí 

nemovitých věcí vznikla povinnost úhrady daně ve výši 4.000 Kč, byla by hodnota (prodejní 

cena) předmětu prodeje, rovna částce 100.000 Kč. 

70 Lze  jen souhlasit  s  argumenty Hany Markové,  že k  nehospodárnosti  někdy přispívá  i  princip časového 
ohraničení  veřejných  rozpočtů,  kdy  na  konci  rozpočtového  roku  může  docházet  k  nehospodárnému 
vynakládání  peněžních  prostředků.  Má-li  být  účel  hospodářství  státu  shodný  s  účelem  existence  státu,  
hospodaření by pak mělo být aplikací zásady hospodárnosti na určitý účelový obsah. Viz MARKOVÁ, H. 
Zásady nejen rozpočtové. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. str.  
210.
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Mohu tedy uzavřít, že za takovou cenu se objekty k bydlení asi neprodávají a z tohoto 

důvodu  budou  předmětné  nedoplatky  vázány  pravděpodobně  z  převážné  většiny  k  dani 

z nemovitých věcí – daním z pozemku, ze staveb a jednotek, popř. k dani silniční.

I  když  se  podmínky pro  výběr  těchto  daní  výrazně  zlepšili,  po  zavedení  systému 

umožňujícího  automatickou  výměnu  informací  mezi  finančními  a  katastrálními  úřady tak 

tento  negativní  jev  stále  přetrvává.  Dle  mého  názoru,  by  se  tento  špatný  stav  dal 

minimalizovat zavedením jednoduchého systémového opatření, dle kterého by poplatník svou 

platební povinnost musel realizovat před bezprostředním zápisem vkladu vlastnického práva 

do  katastru  nemovitostí.  Tím by se  mimo  jiné  eliminovali  nedostatky,  které  vznikají  při 

vkladové povinnosti a jiné spekulace s nemovitým majetkem. Z výše uvedeného je zřejmé, 

že  současný  systém výběru  majetkových daní  je  nedokonalý  neboť  efektivně  nepostihuje 

kupujícího  (poplatníka  daně)  ani  prodávajícího,  který  i  když  příslušnou  daň  nehradí  tak 

finanční  prostředky  za  nemovitost  inkasoval  a  kupující  ji  nabyl  do  svého  výlučného 

vlastnictví. Obdobně, ještě administrativně složitější bylo vymáhání pohledávek od ručitelů 

tj. kupujících, které se již z důvodu změny v osobě poplatníka neuplatňuje. 

K výše uvedenému je třeba doplnit nelogický krok Generálního finančního ředitelství, 

které  od  listopadu  2015  prodloužilo  lhůtu  pro  vymáhání  bagatelních  pohledávek  a  tím 

umožnilo finančním úřadům začít vymáhat nedoplatky, až 33 měsíců po té co vznikly. Podle 

mého  názoru  tento  stav  však  v  žádném případě  nemůže  zabránit  skutečnosti,  že  dotčená 

nemovitost může být dále několikrát prodána, a tím toto opatření zcela zmařit. Navíc musím 

zdůraznit, že vymáhání těchto bagatelních pohledávek v porovnání s ostatními daněmi se jeví 

rovněž jako neefektivní, neboť výkonem rozhodnutí nelze zpeněžit nemovitost, pokud výše 

pohledávky nepřesahuje  30  000  Kč  bez  příslušenství.71 Množství  úředníků  na  finančních 

úřadech si však neporadí s exekucí např. na mzdu nebo plat dlužníka. Nevyužívají se ani 

u  vymáhání  bagatelních  pohledávek  zkušenosti  exekutorských  úřadů,  stát  zde  zbytečně 

zůstává  věren  pověsti  neefektivního  hospodáře; u  splátkových  kalendářů  uzavíraných 

finančními úřady se např. nevyužívají notářské doložky vykonatelnosti,  jejichž náklady by 

musel uhradit daňový dlužník. Je zajímavé, že dle občanského soudního řádu si s vymáháním 

bagatelních pohledávek advokáti ve spolupráci s exekutory dokázali poradit,  i  bez zvýšení 

počtu jejich zaměstnanců.

71 Ustanovení § 336i odst. 2 o.s.ř. nově uvádí, že soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve 
které  má  povinný  místo  trvalého  pobytu,  pokud  výše  pohledávek  oprávněného  k  okamžiku  zahájení 
dražebního jednání nepřesahuje 30 000 Kč bez příslušenství.
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Z hlediska platební povinnosti daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých 

věcí, resp. jejich systémovému vymáhání, je tedy jejich postavení vůči jiným daním v daňové 

soustavě  (např.  DPH) oslabeno zejména z  důvodu uvedeného neefektivního výběru  daně. 

Dále  např.  z  hlediska  kontroly  a  hodnoty  nemovitých  věcí  je  třeba  uvést,  že  u  daně 

z  nemovitých  věcí  neexistují  žádné  opatření,  které  by  mapovali  či  evidovaly  prováděné 

rekonstrukce a přístavby, zejména když se mění jejich výměra nebo se mění charakter parcely 

např. z orné půdy vznikne stavební parcela. Jde o tzv. černé stavby, kde stavební úřady neplní 

svoji funkci kontroly v jemu svěřeném regionu. Mnohdy se tyto stavby odhalí, až po mnoha 

letech a řeší se jejich vydržením. Následnou legalizací vadného stavu dochází, jak je patrno, 

k jasným či zřetelným daňovým únikům.

Dalším aspektem je tzv. ,,zhodnocování nemovitostí“ ke kterému dochází především 

rekonstrukcí stavby (zhodnocení), neboť se zvyšuje její hodnota, tím i potencionální příjem 

imputovaného nájmu,  ale  také  příjem z  pronájmu.  Tedy zhodnocení  nemovité  věci  (např. 

rozšíření v m2 nebo vertikálním rozšířením) může mít pozitivní vliv nejen na výnos daně 

z nemovitých věcí, popř. daně z nabytí nemovitých věcí, ale také na daně z příjmu fyzických 

osob a právnických osob.

Tabulka 4: Vývoj inkasa majetkových daní v letech 2008-2017 (v mil. Kč)

Typ daně: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Daň z nemovitých věcí 5195 6360 8747 8567 9540 9847 9909 10313 10581 10758

Daň z převodu nemovitostí 9950 7809 7452 7362 7660 8894 3685 210 176 120

Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0 0 0 5600 10982 12696 12478

Daň darovací 345 162 138 4279 3368 108 74 - 4434 - 351 23
Daň dědická 115 88 87 78 71 76 59 31 10 5
Daň silniční 6002 4795 5100 5187 5206 5273 5539 5814 5970 6191
Daň z hazardních her 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8936

Zdroj: Vlastní zpracování.

5.10. Stav de lege lata

Majetkové  daně  považujeme  za  daně  přímé  a  daňovému  poplatníkovi  jsou 

vyměřovány na základě jeho majetku, resp. jeho kvalitativních i kvantitativních vlastností, 

tj.  jeho  hodnoty  a  velikosti.  Zdaňují  tedy  bohatství  a  nerespektují  důchodovou  situaci 

poplatníka (princip prospěchu). Definice majetku i jeho atributy a s ním související otázky je 

provedena v dalších kapitolách této práce.  Tato významná právní  kategorie  je definována 

nejen v relevantních právních předpisech, ale také v mnoho vědeckých i populárně naučných 
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pracích, především dále uváděných autorů. Mým záměrem bude analýza a syntéza aktuálních 

problémů determinujících vnímání  vývoje právní  teorie  i  praxe tohoto institutu na pozadí 

vývoje náhledů na jednotlivé majetkové daně, především z hlediska systému zdaňování, jejich 

efektivity výběru a výnosu daně, potenciálních příjmů a daňového zatěžování. Důležitý důvod 

pro takové zkoumání se nabízí, už z pohledu samotné konstrukce daně z nemovitých věcí, 

neboť tuto daň tvoří  ve skutečnosti  dvě dílčí  daně,  a to  daň ze staveb a daň z  pozemku. 

Už jenom tento faktor mě vede k extenzivnímu vnímání vývoje této daně, jelikož obě tyto 

daně mají např. odlišný způsob zdanění. V každém případě je jasné, že preferovaný statistický 

přístup povede k uvedenému objasnění a určení místa majetkových daní v daňové soustavě. 

Nezbytnou  však  bude  analýza  zjištěných  poznatků,  zejména  daňových  příjmů  ve  vztahu 

k statistikám HDP, které budu označovat jako makroekonomické ukazatele daňového  zatížení 

příslušných poplatníků.

Stav  de  lege  lata  je  všeobecně  znám,  nicméně  k  správnému  porovnání  je  třeba 

věnovat zvýšenou pozornost základním charakteristikám, vysvětlení a hodnocení změn, které 

proběhly v posledních letech u majetkových daní. Daň dědickou a daň darovací  upravuje 

od 1. ledna 2014 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

a  původní  daň  z  převodu  nemovitostí  byla  nahrazena  zákonným  opatřením  Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Daň darovací 

je v podstatě podobná dani dědické, avšak s tím rozdílem, že subjekty darovací daně jsou 

fyzické a právnické osoby, kdežto úkon pro daň dědickou vzniká v důsledku smrti zůstavitele. 

Zdaňování nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  ve znění 

pozdějších předpisů, a z pohledu poplatníka poskytuje ekvivalentní náhradu za veřejné statky, 

které ovlivňují cenu nemovitosti. Tato náhrada se však tak ,,citelně“ neprojevuje např. u další 

majetkové daně, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů,  avšak  se  domnívám,  že  nelze  opomenout  určitou  zpětnou  vazbu  (ekvivalent) 

projevující  se  např.  v  technickém  stavu  vozidel,  ale  i  v  nehmotné  stránce  bezpečnosti 

a plynulosti dopravy. Nakonec je třeba uvést relativně novou právní úpravu majetkové daně, 

když dne 1.  ledna 2017 nabyl  účinnosti  zákon č.  187/2016 Sb.,  o dani  z  hazardních her, 

ve  znění  pozdějších  předpisů,  který  nahrazuje  odvod  z  loterií  a  jiných  podobných  her 

(více  o  majetkových  daní  pojednávám  v  dalších  kapitolách).  Mým  úkolem  bude  také 

analyzovat stávající  právní  předpisy v konfrontaci  zejména s právní praxí a anticipačními 

procesy vývoje majetkových daní pro futuro, v podmínkách implementace evropského práva 

do českého právního řádu.
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6. Identifikace majetku a majetkové daně v recentním právním řádu

Majetek  –  majetkem  rozumíme  to  co  člověk  připadně  právnická  osoba  vlastní. 

Majetek  je  vše,  tedy  veškeré  statky  s  kterými  může  konkrétní  vlastník  volně  nakládat 

a kterými také ručí za své případné závazky. Majetkem mohou být nejen fyzické statky, ale 

také statky duševní, které vlastní konkrétní určitá osoba popř. firma či instituce a s nimiž 

může  konkrétní  vlastník  volně  nakládat.72 Pro  účely  této  práce  se  má  na  mysli  majetek 

především  nemovitý  tj.  pozemky  a  stavby  spojené  se  zemí  pevným  základem,  který  je 

součástí zemského povrchu. Pokud stavba není spojena se zemí pevným základem, je věcí 

movitou. Za nemovitou věc se také považuje i samostatný byt (bytová jednotka).

6.1. Identifikace majetku

V minulosti český právní systém výslovnou definici majetku neobsahoval. V právním 

řádu byla zvláštní kategorie obchodní majetek což byl majetek, který patřil podnikateli popř. 

fyzické osobě a jednalo se o věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty, mimo 

jiné právo obchodního tajemství či právo obchodní firmy a tento majetek sloužil či byl určen 

k jeho podnikání nikoliv k jeho osobním potřebám. 

U podnikající právnické osoby naopak šlo vždy o její veškerý majetek. Čistý obchodní 

majetek  byl  tento  majetek,  když  došlo  k  odečtení  závazků,  které  vznikli  podnikateli  při 

podnikání. Toto upravoval § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném 

do 31.12.2013,  kdy jej  následně upravil  zákon  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 

pozdějších  předpisů.  Pokud  hovoříme  o  zák.  č.  89/2012  Sb.  (občanský  zákoník),  který 

nahradil  zákon  513/1991  Sb.  (obchodní  zákoník),  je  nutno  uvést,  že  tento  zákon  upravil 

definici majetku pro všechny osoby, podnikající i nepodnikatele v ustanovení § 495 dle něhož 

je majetkem souhrn všeho co dané osobě patří. Jde tedy o souhrn aktiv. Kdyby se k němu 

přičetli i dluhy dané osoby hovořili bychom již o jmění. 

72 Nabývání majetku s titulem plnoprávného vlastníka v současném pojetí, územním samosprávným celkům 
principiálně umožnily, až po listopadové novely Ústavy z roku 1960. Jednoznačný je dnes v tomto směru 
zejména článek 101 odst. 3 Ústavy, který stanoví, že územní samosprávné celky ,,mohou mít vlastní majetek 
a hospodařit podle vlastního rozpočtu.“ Na obecní úrovni toto rozvedl blíže zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. 
Viz HAVLAN, P., JANEČEK, J. a kol. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2 vyd. Praha: 
Leges, 2014, str. 15. 
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Majetek  jako takový  je  třeba  chápat  šířeji,  zahrnujeme do něj  všechny majetkové 

hodnoty,  které  jsou  dané  osobě přičítatelné.  Nejde  tedy jen o  absolutní  majetková práva, 

ale rovněž o oprávnění vyplývající z relativních, hlavně závazkových právních poměrů, kdy 

lze uvést jméno pohledávky. Do majetku tedy řadíme všechny věci v právním smyslu, ale 

nespadají do něj osobnostní statky člověka, které jsou předmětem osobnostních práv. 

Majetek  také  upravuje  Listina  základních  práv  a  svobod,  která  byla  jak  výše 

uvedeno,  publikována pod 2  usnesením předsednictva  České  národní  rady č.  2/1993 Sb., 

o  vyhlášení  Listiny  základních  práv  a  svobod  jako  součástí  ústavního  pořádku  České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Článek 11 Listiny základních práv a svobod uvádí: 

1. Každý má  právo vlastnit  majetek.  Vlastnické  právo všech  vlastníků  má  stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

2. Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, 

rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, 

obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci 

mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České 

a Slovenské Federativní Republice. 

3. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem  chráněnými  obecnými  zájmy.  Jeho  výkon  nesmí  poškozovat  lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

4. Vyvlastnění  nebo  nucené  omezení  vlastnického  práva  je  možné  ve  veřejném 

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

5. Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 

S ohledem na provedenou analýzu majetku a s ohledem na cíl této práce, zejména 

možnosti a užitečnosti výběru daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí je 

třeba  majetek  identifikovat  a  určit  vlastníka  nebo  jinou  osobu  odpovědnou  za  daňovou 

povinnost.  Pro  takové  zajištění  majetku  je  tedy nutné  evidovat  minimální  informace  pro 

každou  vlastnost  nemovitých  věcí  zahrnující  jejich  soupis,  popis,  jejich  geometrické 

a polohové určení, hodnotu pozemků a zápis práv k těmto nemovitým věcem. Dále je třeba 

vést a pravidelně aktualizovat inventář uvedených vlastností a k účinnému sledování všech 

pozemků,  přiřadit  každému  pozemku  jedinečné  identifikační  číslo,  přičemž  takové 
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identifikátory majetku umožňují propojení záznamů o jeho posuzování, úhradách a převodu. 

K účinnému sledování, výběru a kontrole je nutné, aby takové informace byly vykazovány 

konzistentním způsobem. Rovněž je nezbytné vytvořit takový proces, který bude každoročně 

kontrolován, aktualizován a doplňován.

Nejen pro tyto účely se vede veřejný seznam (katastr  nemovitostí),  který obsahuje 

soubor údajů o vlastnických a některých dalších právech k jednotlivým nemovitým věcem, 

které jsou využívány k ochraně práv k těmto nemovitým věcem, pro daňové a poplatkové 

účely, k ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, kulturních památek, k oceňování 

nemovitých  věcí,  pro  účely  vědecké,  hospodářské  a  statistické.  Jeho  historický  vývoj  se 

v  podstatné  části  kryje  s  vývojem  daňové  politiky  a  s  ní  přímo  související  evidencí 

nemovitostí (od roku 1022 – výběr daně z půdy). Vzhledem k jeho zásadnímu vlivu na vznik, 

změnu  nebo  zánik  občanskoprávních  vztahů,  by  selhání  této  evidence  nebo  ztráta  její 

důvěryhodnosti  znamenaly závažný zásah do právní jistoty a měly by i výrazné nežádoucí 

ekonomické  a  sociální  dopady.  Katastr  nemovitostí  (daňový  katastr)  je  dále  významný 

i  z hlediska procesu zdanění nemovitých věcí,  neboť taková identifikace nemovitých věcí 

prováděná katastrem spolu s oceňovacími dokumenty je klíčová pro legislativu a celý daňový 

systém tj. pro vydávání daňových zákonů, správu a výběr daní atd.

Spravedlivé a produktivní daně, které se vztahují k nemovitým věcem, si tedy vyžadují 

nejen kvalitní a pečlivé prvotní posouzení a identifikaci majetku, ale také jejich pravidelné 

přeceňování,  které  odráží  změny  v  hodnotách.  Časté  oceňování  udržuje  legitimitu  daně 

a  snižuje  riziko  náhlých  dramatických  změn  daňové  zátěže  z  velkého  zvýšení  hodnot. 

Domnívám se, že z těchto důvodů musí být cyklus ocenění poměrně krátký. Legitimitu daně 

tedy spatřuji také v transparentnosti tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitých věcí, kterou 

lze  realizovat  prostřednictvím  výše  uvedeného  veřejného  seznamu  –  katastrálních  úřadů, 

neboť např. nic nebrání tomu, aby v příslušné evidenci u každé nemovité věci byla uvedena 

položka poslední tržní (obvyklé) ceny, za kterou byla nemovitá věc zakoupena. V takovém 

případě je nerozhodné zda byla předmětná nemovitá věc pořízena za hodnotu nižší či vyšší, 

ale je rozhodná poslední finanční hodnota vyplývající z kupní smlouvy. Mám za to, že nejde 

o  obchodní  tajemství  neboť  uvedený  veřejný  seznam  vlastnických  práv  k  jednotlivým 

nemovitým věcem je určen také k ochraně subjektivních práv, včetně státu ve vazbě na zákon 

č.  321/2016  Sb.,  kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  prokazováním  původu 

majetku, který určitou úlohu takové identifikace obsahuje.73 

73 Zákon o prokazování původu majetku reprezentuje zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických 
a právnických osob, jejich zdanění a původu majetku těchto osob. Velmi důležité jsou z tohoto pohledu 
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Tedy s ohledem na neustálou kritiku výnosnosti těchto daní je potřeba majetkové daně 

modernizovat ve smyslu hodnotové vazby a s tím související instrumenty jako např. cenové 

mapy (rodinných a bytových domů, ale i průmyslových staveb). Pokud v České republice 

existují  cenové mapy stavebních pozemků,  jinými  slovy umíme je  vytvořit,  měli  bychom 

umět vytvořit takový dokument pro uvedené stavby, tak aby ohraničoval meze tržních hodnot 

a  potom se z  nich odvíjela  příslušná daň.  Mám za to,  že tím by se objektivizovala  cena 

nemovitých  věcí  a  cekově  by  to  přispělo  k  zamezení  daňových  úniků,  mnohdy 

z neobjektivních a účelových znaleckých posudků.

6.2. Úloha majetkových daní

Majetkové daně přitahují tvůrce politik stále větší pozornost, neboť v mnoha státech, 

kde jsou nízké nabízejí potenciální zdroj pro zvyšování příjmů a současně jsou považovány za 

nejméně  škodlivé  pro  hospodářský  růst,  jak  již  bylo  několikrát  konstatováno  vzhledem 

k jejich předvídatelnosti  určité  stabilitě  a  pravidelnosti  jejich daňového základu.  Nicméně 

mezi  členskými  státy  EU  existují  značné  rozdíly.  Například  nejvyšší  opakující  se  daň 

z nemovitých věcí lze nalézt ve Francii (3,3% HDP), v Anglii (3,1% HDP) a v Řecku (2,8% 

HDP).  V Lucembursku  a  na  Maltě  se  tento  druh  daně  vůbec  nevybírá.  Jiné  formy daní 

z nemovitých věcí jsou relativně vysoké např. v Belgii a Španělsku.

Ve většině států jsou daně z majetku jednou z nejstarších forem všech daní, avšak to 

neznamená, že staré daně jsou ,,dobré“ neboť v určitém slova smyslu se v průběhu let staly 

rigidní a stářím mají tendenci v sobě skrývat různé zvláštní rysy, které se velmi obtížně mění.

Existuje několik důvodů a potřeb k zavedení a existenci majetkových daní nicméně 

především mohu uvést tzv. ,,kompenzační“ důvod, dle kterého stát (obec) zejména s ohledem 

na  potřebu  rozšiřování  obcí  a  měst  dotčenou  výstavbou  potřebuje  kompenzovat  veřejně 

prospěšný  zájem obce  a  prodej  pozemků  do  soukromého  vlastnictví,  neboť  prodejem se 

zmenšuje území státu v materiálním smyslu – státního majetku. Většina prodaných pozemků 

slouží  k  podnikání  nebo  jsou  převedeny  na  stavební  parcely,  tedy  jediný  užitek  plyne 

soukromému majiteli takového pozemku a stát již do budoucna nemá na takovém zcizeném 

území možnost vybudovat své zařízení, vykonávat podnikatelskou činnost či nemovitou věc 

pronajat. Další může být tzv. ,,saturační“ důvod neboť výběrem majetkových daní dochází 

i  otázky související  s  trestní  odpovědností,  neboť  zákon  o  prokazování  původu  majetku,  ač  to  někteří 
podporovatelé tohoto zákona popírají, míří především na zdanění dosud nezdaněných příjmů, tedy z velké 
části příjmů z trestné činnosti. Viz PELC, V., PELC, V. Prokazování původu majetku a daňové trestné činy. 
1 vyd. ANAG, 2017, str. 8.
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k uspokojování potřeb společnosti – obyvatel obce nebo tzv. ,,liberační“ důvod, kdy podnik – 

osoba podnikatel koupí nemovitou věc k podnikání – má se tedy za to, že příjmy získané např. 

z pronájmu zdaňuje v ČR, ale praxe je jiná – existují zde daňové ráje nebo v rámci EU pokud 

kapitál  představovaný  nemovitostí,  který  je  vlastněn  rezidentem jednoho  smluvního  státu 

a  nachází  se  v druhém smluvním státě,  může být  zdaněn v tomto druhém státě,  ale  také 

nemusí ! Tedy kdyby většina podnikatelů byla výše uvedenými rezidenty tak státu nebo obci 

se snižuje příjem a úhrady veřejných potřeb se musí více či méně dotovat.

Vzhledem k  meritu  zkoumaného  problému disertační  práce  se  věnuji  majetkovým 

daním a to zejména z hlediska jejich úlohy, postavení, členění a aktuální struktury. Majetkové 

daně představují neoddělitelnou součást daňové soustavy a jak bylo uvedeno, nejzákladnější 

kritérium třídění daní je podle způsobu zdaňování nebo-li vazby daně na důchod poplatníka 

na daně přímé a daně nepřímé. Další rozdělení, které se týká také majetkových daní je členění 

např. podle předmětu, objektu, formy jejich realizace, techniky ukládání daňových povinností, 

způsobu určení daňového základu nebo výše daně.

Opodstatněnost  stanovení  a  výběru  majetkových  daní  je  daná  Ústavou  České 

republiky  ve  smyslu  Listiny  základních  práv  a  svobod,  článku  11  odst.  5,  když  daně 

a  poplatky  lze  ukládat  jen  na  základě  zákona.  Další  povinnosti  státu  vůči  fyzickým,  ale 

i  právnickým osobám vyplývají  z  výkonu práva  k vlastnictví  majetku a  následně ústavní 

povinnosti  k  jejich  náležitému  výkonu.  Výše  uvedený  výkon  práva  zabezpečuje  daňový 

systém jehož součástí  je  daňová soustava.  Postavení  majetkových daní  vůči  jiným daním 

daňové soustavy je rozdílné například z: 

g  hlediska výše příjmu do státního rozpočtu;

g  hledika transferu;

g  hlediska právní vymahatelnosti; 

g  hlediska diskriminace oprávněnosti užitku (příjemce). 

Dále je jejich postavení jiné z hlediska diskriminace subjektu. Je třeba opakovat, že 

majetek rozdělujeme na majetek hmotný a nehmotný. Majetkové daně se však týkají pouze 

hmotného  majetku,  avšak  v  této  práci  se  také  zabývám novotvarem možností  zdaňování 

nehmotného majetku, ke kterému se váže např. právo duševního vlastnictví. Výše uvedená 

povinnost  státu  zabezpečovat  vlastnická  práva  totiž  i  z  hlediska  principů  reciprocity, 

spravedlnosti a rovnosti legitimuje stát rozšířit daňovou soustavu o další majetkové daně např. 

o daň z patentu, daň z převodu patentu, daň z ochranné známky, daň z převodu ochranné 
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známky, daň z vlastnictví autorského práva a daň z uměleckých děl. Daňová soustava totiž 

reflektuje na ekonomické podmínky státu a tedy z tohoto důvodu existuje či vyplývá určitá 

opodstatněnost  jejich  zavedení,  neboť  při  realizaci  výkonu  této  povinnosti  jsou  státem 

vynaloženy nemalé finanční prostředky. Mám za to, že je proto nemyslytelné, aby vlastnictví 

nehmotného majetku, které v mnoha případech extrémně zvyšuje blahobyt oprávněné osoby 

nebylo ve smyslu spravedlnosti a rovnosti také přímo úměrně zdaněno.74

Domnívám se  totiž,  že  v  Česká  republika  je  významným producentem odborníků 

v  oblasti  průmyslového  vlastnictví  jako  jsou  např.  průmyslové  patenty  nebo  výstupy  IT 

technologií  a  jiných  autorských  práv,  jejichž  produkty  jsou  často  užitkem  nadnárodních 

korporací produkující miliardové zisky. Tento majetek nehmotného charakteru je pak zcizen 

většinou zahraničními osobami  nebo poskytnutím užívacích práv jejichž odměny dosahují 

nezanedbatelných finančních částek, které by měli být ve smyslu výše uvedeného předmětem 

zdanění.  Na  výše  uvedené  návrhy nových  majetkových  daní  se  rovněž  mohou  vztahovat 

standardní náležitosti daňového vztahu neboť majetek (hmotný i nehmotný) vykazuje stejnou 

charakteristickou povahu, tedy právo vlastnit a právo mít z něho užitky a plody.  Z  tohoto 

důvodu se současná vláda České republiky zaměřila  na to,  aby ze státního rozpočtu byly 

investiční prostředky přerozděleny těm českým obchodním korporacím, ve kterých se budou 

konkrétně realizovat výsledky české vědy, tedy aby se Česká republika postupně zbavovala 

nálepky „montovny“ Evropy.

Z výše uvedeného vyplývá, že majetkové daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona. K tomuto se vyjadřuje i plénum ÚS ČR ve svém nálezu č. 29/08, kde se uvádí, že toto 

ustanovení vylučuje, aby daňovou povinnost stanovila exekutiva. Naopak v případě daní jde 

o  prerogativu  Poslanecké  sněmovny,  jenž  je  obdařen  exekutivní  kompetencí  zdaňovat. 

Exekutiva  potom hraje  významnou  roli  při  podávání  návrhu  zákona  o  státním  rozpočtu. 

Právní úprava jeho schvalování vychází z toho, že návrh zákona může podat výhradně vláda, 

neboť  státní  rozpočet  je  nejdůležitějším  nástrojem  státní  politiky  a  tedy  i  výrazem 

odpovědnosti vlády za správu státu. Článek 11 odst. 5 také vyjadřuje ústavní zmocnění pro 

parlament  legitimního  omezení  vlastnického  práva  skrze  jim  pouze  přijatý  zákon. 

74 Srozumitelným  způsobem  formuloval  daňovou  spravedlnost  J.  Sokol  formuloval  daňovou  spravedlnost 
jako kompromis mezi  čtyřmi  požadavky:  „ve společnosti  rovných občanů by měla být  rovná; na druhé  
straně by ovšem měla odpovídat jejich majetku nebo příjmu, protože ti zámožnější mají větší zájem třeba  
o bezpečí majetku i větší prospěch z něho, kdežto lidé ekonomicky aktivnější mají větší prospěch i z veřejných  
statků;  za třetí  musí  brát  ohled i na to,  do jaké míry jednotlivé občany fakticky zatíží,  jak dalece jsou  
schopni  daně  platit.  Technická  realizace  výběru  daní  konečně  vyžaduje,  aby  se  daň  dala  jednoznačně  
stanovit a také kontrolovat, aby byla pokud možno jednoduchá.“ Viz SOKOL, J. Moc, peníze a právo. Aleš 
Čeněk. 2007. str. 125.
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Do autonomní sféry jednotlivce, kterou spolu definuje i vlastnické právo, je tak veřejné moci 

umožněno  zasáhnout  z  důvodu  ústavně  aprobovaného  veřejného  zájmu,  jehož  podstata 

v případě daní spočívá ve shromažďování finančních prostředků na zabezpečování různých 

druhů  finančních  statků.  Legitimita  zdaňování  vyplývá  mimo  jiné  z  toho,  že  výsledky 

zdaňování jsou používány i k ochraně a používání podmínek pro rozvoj vlastnictví přičemž 

tuto širokou a mnohdy specializovanou ochranu a vytváření  podmínek je nutno z  něčeho 

platit.  Tento  účel  zdaňování  není  jediný; daňový  zásah  do  majetkové  a  právní  sféry 

jednotlivce, nabývá na ospravedlnění právě rovnoměrností, rozdělení těchto břemen. 

6.3. Vymezení majetkových daní

Majetkové daně jsou přímé daně, které se platí jak v České republice tak i v jiných 

státech  a  mohu  je  rozdělit  např.  podle  kritéria  transferu,  reálií  nebo  sociální  či  daňové 

adaptability. Kritérium transferu napovídá, že se jedná o daně, které mají zcela nebo z části 

odlišného příjemce než je obvyklé u jiných daní, anebo je rozdíl patrný z hlediska podílu na 

daňovém příjmu.  Výnosy z  majetkových  daní  jsou  totiž  v  převážné  většině  rozdělovány 

(sdíleny) nebo přímo svěřeny obci (tj. v celém objemu nesměřují do státního rozpočtu), čímž 

se specifikuje  přímý nebo nepřímý daňový výnos obce a majetkové daně se člení na svěřené 

a  sdílené.  Výjimku však tvoří  daň z  nabytí  nemovitých věcí  jejíž  celý výnos směřuje  do 

státního rozpočtu. Dále je možné zmínit kritérium reálné daně, která nezohledňuje osobní ani 

sociální  aspekty (status) osoby daňového poplatníka (daňová adaptabilita)  tím,  že zdaňuje 

majetkové právo. To znamená, že majetkovou daní je zdaňováno vlastnictví určitého typu 

majetku  nebo  jeho  získání  (nabytí)  anebo  majetkový  prospěch  z  jeho  prodeje,  a  to  bez 

jakékoliv sociální adaptability (výhody, úlevy) na daňového poplatníka (srov. např. slevy na 

dani a daňové zvýhodnění uvedené v zákoně o daních z příjmů).

Dále je třeba uvést, že české právo do přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve  znění  pozdějších  předpisů,  definici  majetku  neobsahovalo.  Z  tohoto  důvodu  byla 

opodstatněnost  definice  názvu  majetkových  daní  a  jejich  zařazení  do  názvu  majetkových 

daní předmětem diskusí a polemik, zejména i z toho důvodu, že pod názvem majetkové daně 

se staly historickou kategorií jako daně nejstarší. Stejně tak nebyl do přijetí výše citovaného 

občanského zákoníku právně definován pojem „majetku“ z čehož se domnívám, že nebyla 

doposud učiněna shoda na definici „daně“. 
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Je pravdou, že i v současné době nepanuje shoda v otázce, které všechny daně jsou 

daněmi majetkovými. Tak například, ne všechna odborná literatura považuje daň z hazardních 

her a daň silniční za majetkovou daň. V roce 1997 jako důvody pro stanovení majetkových 

daní uvádí Vybíhal některé argumenty, např. nutnost uhradit státu náklady za úkony spojené s 

jeho základní funkcí ochránce majetku občanů a to bez ohledu na druhé nebo další zdanění, i 

když majetek, který je předmětem zdanění majetkových daní musel vlastník pořídit ze svého 

důchodu, který např. podléhá dani z příjmů.75

Majetkové daně  jsou  v  českém právním systému nejstaršími  daněmi  a  jsou  velmi 

významné stabilizující  daně,  ekonomicky neutrální.  V tom spočívá jejich hlavní  přednost, 

protože ovlivňují ekonomické rozhodování a chování subjektů výrazně méně než jiné druhy 

daní,  které  po  změně  společenského  systému  na  počátku  90  let  20  stol.  prošly  velkými 

změnami, majetkové daně zůstaly z velké části stejné. Určitým zásadním změnám došlo po 

1.1.2014, a to zrušením tzv. trojdaně (jednalo se o daň dědickou, daň darovací a daň z převodu 

nemovitostí) a namísto nich byla zákonodárcem zavedena daň z nabytí nemovitých věcí. Toto 

bylo provedeno zákonným opatřením Senátu (viz dále) ve smyslu čl. 33 zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, neboť došlo k rozpuštění Poslanecké 

sněmovny a  Senátu  PČR příslušelo  přijímat  zákonná  opatření  ve  věcech,  které  nesnesou 

odkladu a vyžadovali by jinak přijetí zákona.76 

Podle českých právních předpisů do této soustavy majetkových daní patří:

1. Daň z nemovitých věcí (zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek).

2. Daň z nabytí nemovitých věcí.

3. Daň dědická a darovací (od roku 2014 inkorporovány do daní z příjmů).

4. Daň silniční.

5. Daň z hazardních her.

6.3.1. Daň z nemovitých věcí

Zdaňování nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, a to tak, že strukturálně se člení na dvě samostatné daně – daň 

z pozemků a daň ze staveb a jednotek (plocha a stavba).  Daň z nemovitých věcí je dobrou 

75 VYBÍHAL, V.  Zdanění majetku: daň znemovitostí, daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň zpřevodu  
nemovitostí, zdanění výnosů majetku. 1.vydání. Praha: Grada, 1997. s. 16. 

76 Obdobné ustanovení o prozatimním zákonodárství bylo součástí Československých ústav již od roku 1920, 
v ústavní listině z roku 1920 bylo upraveno prozatimní zákonodárství podrobně a bylo svěřeno k výkonu 
tzv. Stálému výboru národního shromáždění.
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místní daní  jednorázového charakteru s dlouholetou tradicí a vždy tvořila doplňující prvek, 

proto v rámci daňové soustavy České republiky má své dlouhodobé opodstatnění. Je vybírána 

obcí z nemovitého daňového základu, tedy slouží jako zdroj příjmů pro místní samosprávy 

a  mohu  říci,  že  poplatníkům,  kteří  žijí  na  jejím  území  poskytuje  mnoho  služeb  místní 

samosprávy. Její přímá hodnota spočívá v poskytování péče o obecní majetek. Tyto daně jsou 

přínosem  pro  hodnotu  nemovitostí  a  spolehlivou  jistotou  finančního  příjmu  v  případě 

recese a krize.

Důvodem, proč je touto daní zatížen právě jen tento druh majetku, je dán odlišností 

věcí  nemovitých  od  ostatních  věcí,  a  to  jejich  charakterem,  hodnotou  a  hospodářským 

významem. Nemovité věci představují značné hodnoty, neboť každá nemovitá věc je dobře 

uloženým  kapitálem,  který  nese  výnos.  Mají-li  být  nemovité  věci  využívány,  nemohou 

existovat odděleně od infrastruktury, na jejíž pořízení stát a obce vynakládají, jak ze státního 

rozpočtu tak i  z obecního rozpočtu značné finanční prostředky.77 Současně platí,  že různé 

druhy  majetku  vyžadují  různou  ochranu  a  zacházení  (důsledkem  je  například  existence 

katastru  nemovitostí),  což  právě  také  vede  k diferencovanému zdanění  majetku  movitého 

a nemovitého.

S  touto  daní  také  existuje  několik  otázek,  jako  nízký  daňový  výnos,  široká  škála 

osvobození,  daňová  optimalizace,  nerovnost  a  nedostatečná  transparentnost  při  jejich 

uplatňování.  Česká  příjmová  stránka  daně  z  nemovitých  věcí  se  nepříznivě  srovnává 

s průměrem EU ve výši  2,3% HDP (2012) a  je  také hluboko pod neváženým průměrem 

OECD 1,82% HDP v roce 2010. Obecné závěry o těchto důležitých otázkách se vzhledem ke 

složité  struktuře  majetkových  daní  na  celém  světě  přezkoumávají  jen  velmi  těžko.  Jako 

příklad je třeba uvést složitý systém Německa, ve kterém je hodnota nemovitostí určována 

dvěma variantami – zemědělských a lesnických podniků. Ostatní nemovitosti (pozemky), jsou 

charakterizovány  pěti  různými  základními  sazbami,  které  jsou  dále  upravovány  lokálně 

stanovenými  koeficienty. Kromě  výše  uvedeného,  vzhledem  k  této  složité  struktuře  jsou 

daně z nemovitých věcí málo výnosné a reforma se dosud politicky ukazuje jako obtížná, 

je těžké říci něco o tom, co se týče efektu takového systému, ale s ohledem na mé návrhy

77 Z rozpočtu obce se hradí zejména závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,  
výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek 
a  jeho  rozvoj,  výdaje  spojené  s  výkonem  státní  správy,  ke  které  je  obec  pověřena  zákonem,  závazky 
vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření, závazky přijaté v rámci spolupráce  
s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost, úhrada úroků z přijatých 
půjček  a  úvěrů,  výdaje  na  emise  vlastních  dluhopisů  a  na  úhradu  výnosů  z  nich  náležejících  jejich  
vlastníkům, výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého 
podnikání prospěšného pro obec, jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků 
na sociální nebo jiné humanitární účely.
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potenciálních výnosů, zpracované statistiky, techniky výběru, určení vztahů s jinými daněmi, 

užitečnosti  a  dalších,  je  možné  určit  místo  a  význam  těchto  majetkových  daní  v  české 

daňové soustavě.

6.3.1.1. Daň z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky nacházející se na území České republiky 

a  zároveň  jsou  vedeny  v  katastru  nemovitostí.  Zákon  ovšem  rozlišuje  a  taxativně 

pojmenovává pozemky,  které  sice  mají  uvedené znaky,  nicméně nejsou jejím předmětem. 

Toto  negativní  vymezení  je  vázáno  výhradně  na  předmět  daně  a  nikoliv  na  daňového 

poplatníka,  u  kterého zákon aplikuje institut  osvobození  od daně.  Proto i  výčet  takových 

pozemků je podstatně užší a obsahuje pouze:

g  lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, (běžné  

lesy se tedy zdaňují);

g  vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu 

ryb, (v praxi se tedy nezdaňují koryta a zamokřené plochy);

g  pozemky určené pro obranu státu;

g  pozemky, které jsou součástí jednotky (rozumí se bytové a nebytové), a pozemky 

ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně 

s těmito jednotkami;

g  pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy (do dnešní 

doby se také nezdaňují samostatné podpovrchové stavby jako např. sklepy).

V této  souvislosti  dávám do  pozornosti  situaci,  která  může  nastat  u  zdanitelných 

pozemků, a to např.; právnická osoba jako vlastník pozemku dluží na dani z nemovitých věcí 

a dostane se do úpadku (z objektivních či  navozených důvodů),  společnost se dostane do 

likvidace,  přičemž předtím předmětnou nemovitou věc převede na jiný právní subjekt tak 

tento dluh se stává právně nevymahatelným. Stát se díky nedokonalé právní úpravě připravuje 

o  nemalé  finanční  prostředky.  Absentují  zde  právní  instituty,  které  by odstranily  vágnost 

nedokonalé  konkrétní  právní  normy.  Za  další  objekt  obcházení  daně  z  pozemku můžeme 

považovat  dům  na  vodě  tzv.  hausboat,  který  vykazuje  znaky  hmotného  majetku,  dále 

bytového či nebytového prostoru, avšak rovněž právní úpravou, která na obdobné ,,bytové 

jednotky“ nemyslí není touto daní zatížen. Je možné konstatovat, že tyto obytné zařízení se 

v posledních letech velmi rozmáhají neboť představují daňově nezatíženou možnost bydlení. 

Otázkou zůstává, jestli toto bydlení nediskriminuje subjekty daně z nemovitých věcí.

888888888888888888



Poplatníkem této  daně  je  v  zásadě  vlastník  pozemku.  Ovšem  zákon  pamatuje  na 

výjimky taxativně uvedené v zákoně a to v případě, když je pozemek ve vlastnictví státu, tak 

poplatníkem daně je jeho příslušná organizační složka, státní příspěvková organizace, státní 

fond nebo státní podnik, které vesměs mají oprávnění hospodařit s majetkem státu. Mimo 

těchto subjektů je poplatníkem také právnická osoba,  která  užívá státní majetek ve formě 

výpůjčky. Pokud se pozemek nachází ve svěřenském fondu, tak je poplatníkem tento fond, 

což se vztahuje i na pozemky nalézající se v podílovém fondu nebo ve fondu spravovaném 

penzijní společností. Jestli se na pozemku realizuje stavba je poplatníkem sám stavebník.

Obdobná  je  situace  u  pozemků,  které  jsou  v  pronájmu  nebo  jsou  propachtované, 

poplatníky jsou nájemce nebo pachtýř. Uvedení poplatníci mohou být evidováni v katastru 

nemovitostí zjednodušeným způsobem, nebo s pozemkem hospodaří Státní pozemkový fond 

nebo  Správa  státních  hmotných  rezerv  anebo  byl  převeden  v  privatizačním  procesu  na 

Ministerstvo financí. Zákon pamatuje i na případy, kdy jde o pozemek neznámého vlastníka 

nebo  hranice  pozemku  vznikly  po  jeho  předání  jako  náhradního  pozemku  za  pozemky 

původně sloučené, v takových případech je poplatníkem jejich uživatel.

Co se týká osoby poplatníka a (ne)výběru daně tak je třeba zvážit účinnost současné 

konstrukce výběru neboť existují případy, při kterých obec přichází o daň z nemovitých věcí 

z důvodu zániku subjektu daně např. likvidací právnické osoby. V případě nezaplacení takové 

daně ve lhůtě splatnosti by mohl předmět daně být zatížen plombou k tíži vlastníka na listu 

vlastnictví, odílu C, kde by obec byla oprávněným věřitelem a do zaplacení daňového dluhu 

by nemohlo dojít např. k převodu či přechodu vlastnictví. Obec by tak nepřicházela o tyto 

finanční prostředky a rovněž by se zamezilo spekulacím obcházení předmětné daně.

Základ  této  daně  má  také  několik  aspektů,  od  kterých  se  odvíjí  daňová  sazba 

a mechanismus jejího určení. Tak především u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadů a trvalých travních porostů se cena půdy zjistí násobením výměry pozemku 

v m² průměrnou cenou půdy určenou na l m² příslušným právním předpisem. U pozemků 

hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým chovem ryb je cena pozemku stanovena podle 

platných cenových předpisů k prvnímu lednu zdaňovacího období nebo se použije její určení 

podle součinu výměry pozemku v m² a peněžní částky 3.80 Kč. U ostatních pozemků je to 

podstatně jednodušší, základ daně nám tvoří skutečná výměra pozemku uváděna v m², která je 

zjišťována k 1. lednu zdaňovacího období.
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Sazba daně z nemovitých věcí má dvojí polohu. U orné půdy, vinic, chmelnic, zahrad, 

ovocných sadů představuje 0,75% a trvalých travních porostů, hospodářských lesů, rybníků je 

to  0,25%.  U ostatních  pozemků je  sazba  daně  za  každý  m²  diversifikována  a  to  tak,  že 

u zastavěných ploch a  nádvoří  představuje  0,20 Kč,  u  zpevněných ploch pozemků,  které 

slouží pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství představuje 1,00 Kč, které slouží 

pro průmysl, stavebnictví, dopravu a jiné určení představuje 5,00 Kč, u stavebních pozemků 

2,00 Kč a ostatní plochy jsou zdaňovány sazbou 0,20 Kč. Pak je zapotřebí brát v úvahu ještě 

násobení základní sazby daně příslušným koeficientem (viz tabulka).

Tabulka 7: Koeficient zvyšuje sazbu daně

Koeficient: Počet obyvatel:
1 v obcích do 1000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel
2 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze 78

Zdroj: Vlastní zpracování.

K uvedenému je  třeba  doplnit,  že  obcím byl  posilněn  rozsah jejich  pravomocí  ve 

vztahu k působení na výnos daně, který rovněž ovlivňují pobídky, základ daně a osvobození 

od  daně.  Stalo  se  tak  novelou  zákona  o  dani  z  nemovitých  věcí,  přijatou  Poslaneckou 

sněmovnou  v  rámci  reformy  veřejných  rozpočtů,  dle  které  obce  mohou  od  roku  2009 

v závislosti  na znalosti  místních poměrů a  pokud to stanoví  obecně závaznou vyhláškou, 

osvobodit  zemědělské  pozemky  od  daně.  Novela  také  sjednotila  koeficient  velikostní 

kategorie  obcí  do  1000  obyvatel,  a  tím  se  také  předpokládalo  navýšení  inkasa  daně 

z nemovitých věcí.

6.3.1.2. Daň ze staveb a jednotek

Stavba a jednotka jsou předmětem daně, když se nachází na území České republiky. 

Zákon o dani z nemovitých věcí specifikuje jednotlivé stavby a jednotky v ustanovení § 7 tak, 

že předmětem  daně ze staveb a jednotek jsou na území České republiky  zdanitelné stavby 

(budova,  kterou se pro účely daně  z  nemovitých věcí  rozumí  budova podle  katastrálního 

zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze zákonu) a jednotky (předmětem daně ze staveb 

a jednotek není budova, v níž jsou jednotky).

78 Zákon č. 338/1992 Sb. § 6 ods. 4.

909090909090909090



Předmět této daně je podle mého názoru neobsáhlý neboť nezahrnuje např. vinné či 

hospodářské nadzemní sklepy nebo stavby nespojené pevným základem dlouhodobé povahy 

např.  kontejnerové  garáže,  resp.  stavby.  Těchto  staveb  je  v  České  republice  nezpočetné 

množství a s ohledem na nedostatečnou legislativu a prakticky nefunkční kontrolu, stát taktéž 

přichází o nemalé finanční příjmy a současně se narušuje princip spravedlnosti a efektivnosti 

vůči státu. Jsem toho názoru, že pokud v každé obci existují kontrolní orgány či kontrolní 

útvary, které mají zmapováno celé své území tak by nemělo být komplikací zjistit údaje výše 

uvedených objektů – předmětu daně, a to bez ohledu na to, že tyto orgány provádějí kontrolu79 

dodržování povinností při hospodaření a nakládání s majetkem obce (kraje). Právě naopak, 

v užším slova smyslu lze shrnout, že potenciální výnos z těchto nezdaněných staveb je také 

majetkem obce,  neboť daně  z  nemovitých věcí  jsou  výlučné  obci.  Evidence  a  zdaňování 

obrovského  počtu  těchto  ,,neviditelných“  popř.  upravených  nemovitostí  bez  souhlasu 

stavebního úřadu by samozřejmě bez větší snahy přinášelo další miliony do rozpočtu obce. 

Taková  ,,dodatečná“  evidence  a  kontrola  má  tedy zásadní  význam pro  řádné  a  efektivní 

hospodaření obce jakož i na její služby a ochranu majetku, přičemž jak uvádí Marková tuto 

kontrolu dodržování  povinností  při  hospodaření  s  majetkem obce vykonávají  také občané 

např. na základě zákona o obcích nebo zákona o svobodném přístupu k informacím.80 Občané 

obce jsou totiž oprávněni  hájit zájmy obce a rovněž mají zájem žít v obci, která má zdravé 

a silné ekonomické zázemí,  které  jí  umožňuje zabezpečovat  pro občany služby veřejného 

zájmu, proto také mohou např. podat žalobu na určení zda prodej obecního majetku byl či 

nebyl účelným a hospodárným úkonem obce uzavřeným v souladu s jejími zájmy a úkoly, 

resp. učiněn v rozporu s § 38 odst. 1 zákona o obcích (viz rozsudek NSČR ze dne 24.3.2010, 

sp.zn. 28 Cdo 4365/2009).81

Podle ustanovení § 8 zákona o dani z nemovitých věcí je poplatníkem daně ze staveb 

a jednotek vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.82 Pokud jde o zdanitelnou 

79 Nepřekvapí však, že existují problémy s kvalitou této kontroly, potažmo s kvalitou osob, které tuto kontrolu 
provádějí. Havlan a Janeček uvádějí, že vedle této, takříkajíc klasické majetkoprávní kontroly, existují také  
obecnější kontrolní mechanismy, které mají význam pro ochranu majetku obcí (kontrola vykonávaná občany 
a institut  dozoru nad výkonem samostatné působnosti).  Viz HAVLAN, P.,  JANEČEK, J.  a kol.  Majetek 
územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2 vyd. Praha: Leges, 2014, str. 323. 

80 MARKOVÁ, H. Je kontrola a přezkoumání finančního hospodaření ÚSC totéž? In Dny práva - 2015 - Days 
of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. str. 247. 

81 Jinými slovy řečeno, žaloba podle § 80 písm. c) o. s. ř. – o neplatnost kupní smlouvy – může být prostředkem  
kontroly občanů hospodaření s  obecním majetkem pouze za předpokladu naléhavého právního zájmu na 
určení neplatnosti soukromoprávního úkonu obce, tedy žalobce musí tvrdit a prokazovat, že tímto právním 
úkonem byl dotčen na svých subjektivních právech vyplývajících z práva soukromého.

82 Vlastnictví (lat. dominium) je výlučné právní panství nad konkrétní věcí, tedy určitá možnost vlastníka věc 
držet,  užívat  a disponovat  s ní  podle vlastního uvážení.  Srov.  např.  shora uvedený pojem majetek nebo  
ustanovení § 1011 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
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stavbu nebo zdanitelnou jednotku ve vlastnictví státu je poplatníkem jeho organizační složka, 

státní příspěvková organizace,  státní fond, státní podnik,  případně i jiná státní organizace. 

Rovněž je poplatníkem i právnická osoba, která užívá takové stavby na základě výpůjčky. 

Pokud  jsou  zdanitelné  stavby  nebo  jednotky  ve  vlastnictví  svěřenského  fondu,  nebo 

podílového  fondu  nebo  v  užívání  penzijní  společnosti  jsou  poplatníky  tyto  fondy  nebo 

penzijní společnost. 

U staveb a jednotek, které jsou pronajaty nebo propachtovány jsou poplatníky nájemce 

nebo pachtýř s výjimkou budov obytného domu, které jsou v užívání Státního pozemkového 

úřadu, Správy státních hmotných rezerv nebo byly privatizovány rozhodnutím Ministerstva 

financí.

Podle aktuálního právního stavu  „základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné  

stavby  je  výměra  zastavěné  plochy  v  m²  podle  stavu  k  1.  lednu  zdaňovacího  období.“83 

Zastavěnou  plochu  posuzujeme  podle  velikosti  nadzemní  části  stavby.  U  jednotek  je 

zastavěná plocha vnímána jako výměra podlahové plochy v m² násobená koeficientem 1,22 

v případě, že se jedná o zdanitelnou jednotku v budově obytného domu a je-li „její součástí  

podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví  

vlastníků  takových  zdanitelných  jednotek  užívaného  společně  s  těmito  jednotkami.“84 

V ostatních případech se aplikuje koeficient 1,20, avšak nutno dodat, že s ohledem na novou 

koncepci  pojetí  jednotky  dle  nového  občanského  zákoníku  (jednotku  nově  tvoří  byt  či 

nebytový prostor, dále podíl na společných částech domu a podíl na pozemku), je pro výpočet 

základu  daně,  kterým  je  u  jednotky  upravená  podlahová  plocha  bytu  nebo  nebytového 

prostoru,   zaveden koeficient  ve výši  1.22. Tento  koeficient  se  použije  pouze  tehdy,  je-li 

součástí  jednotky  pozemek  přesahující  zastavěnou  plochu  nebo  je-li  s  jednotkou  užíván 

pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.85 

Základní  sazba  daně  je  konstruována  rozdílně  u  budov  obytných  domů,  u  budov 

určených  na  rodinnou  rekreaci,  u  garáží  nebo  u  zdanitelných  staveb  a  jednotek  jejichž 

nadzemní  část  se  používá  k  podnikání  v  zemědělské  prvovýrobě,  lesním  nebo  vodním 

hospodářstvím  nebo  k  podnikání  v  průmyslu,  stavebnictví,  dopravě,  energetice  a  ostatní 

zemědělské výrobě a nakonec u ostatních zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek.

83 Zákon č. 338/1992 Sb., § 10 ods. 1.
84 Tamtéž, ods. 3.
85 Srov. zákon č. 338/1992 Sb. § 2 ods. 2.
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V prvním případě  základní  sazba  činí  2  Kč za  1  m²  zastavěné  plochy,  v  druhém 

případě užívání budovy na rodinnou rekreaci to činí 6 Kč na 1 m² zastavěné plochy, u budovy 

s doplňkovou funkcí výjma garáží to činí 2 Kč za 1 m² zastavěné plochy. Ve třetím případě, tj.  

oddělených garáží to představuje 8 Kč za 1 m² zastavěné plochy. Jestli je zdanitelná stavba 

nebo  zdanitelná  jednotka  využívána  svou  převážnou  částí  na  zemědělskou  prvovýrobu 

a  ostatní  výše  uvedené  účely  činí  sazba  daně  2  Kč za  1  m²  zastavěné  plochy,  jestli  jde 

o podnikání v průmyslu a ostatních uvedených druhů výroby, je základní sazba daně 10 Kč za 

1 m² zastavěné plochy, rovněž také u ostatních druhů podnikání. U ostatních zdanitelných 

staveb činí základní sazba 6 Kč za 1 m² zastavěné plochy a u ostatních zdanitelných jednotek 

jsou to 2 Kč za 1 m² upravené podlahové plochy. Základní sazba daně včetně případů jejího 

zvýšení  se  pak  ještě  násobí  shodnými  koeficienty  jako  u  zdanitelných  pozemků.  Zákon 

umožňuje za určitých podmínek dosáhnout i zvýšení daně ze staveb a jednotek.86

Zdaňovací období u daně z nemovitých věcí představuje 1 kalendářní rok. Za každé 

zdaňovací období je poplatník daně povinen podat do 31. ledna zdaňovacího období daňové 

přiznání. Zákon umožňuje nepodat daňové přiznání a to pokud je poplatník podal na některé 

z  předchozích  zdaňovacích  období  nebo  daň  byla  stanovena  na  některé  z  předchozích 

zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím 

nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně.87

Důležitým prvkem daňového přiznání je splatnost daně. U dani z nemovitých věcí se 

rozlišují dva způsoby determinující  druh podnikatelské činnosti poplatníka daně. Splatnost 

daně u poplatníků,  kteří  vykonávají  zemědělskou výrobu a chov ryb je stanovena na dvě 

splátky,  a  to  první  splátka  do  31.  srpna  a  druhá  do  30.  listopadu  zdaňovacího  období. 

U ostatních poplatníků se tyto splátky odvádí také ve dvou splátkách, a to první splátka do 31. 

května a druhá do 30. listopadu zdaňovacího období. Pokud daňová povinnost poplatníka je 

nižší než 5.000 Kč, musí se splatit najednou do 31. května zdaňovacího období.

6.3.2. Daň z nabytí nemovitých věcí

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnictví k nemovité 

věci.  Pro posouzení úplatnosti  je nepochybně poskytnutí  úplaty,  za niž je třeba považovat 

veškerá finanční plnění dohodnutá mezi převodcem a nabyvatelem a sjednaná ke dni nabytí 

vlastnického  práva  k  nemovité  věci,  jakož  i  veškerá  protiplnění,  která  nemusí  být  vždy 

86 Tamtéž, § 11a.
87 Zákon č. 338/1992 Sb., § 13a odst. 1
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vyjádřena v penězích. Hodnota nepeněžního plnění se pak určuje podle zákona upravujícího 

oceňování  majetku.  Tato  daň  je  majetkovou  daní,  neboť  zdaňuje  vlastnictví  nemovitostí, 

stejně jako daň z nemovitých věcí, avšak k naplnění kritéria zdanění je zde třeba, aby došlo 

k nabytí nemovitosti, kdežto u daně z nemovitých věcí se zdaňuje ,,trvalý stav vlastnictví” 

určený k 1.1. příslušného kalendářního roku. Za pravdu mi dává Sovová a Fiala, když navíc 

uvádí, že ceny nemovitostí a daň z jejich ,,převodu” výrazně souvisí i s daní z příjmů, neboť 

příjmy  z  prodeje  nemovité  věci  jsou  osvobozeny  od  daně  z  příjmů  za  předpokladu,  že 

poplatník (fyzická osoba)  vlastnil  nemovitou věc pro účely trvalého bydlení  nejméně dva 

roky, v ostatních případech po dobu pěti let.88 Nejen podle uvedeného, ale i podle daňové 

teorie  existuje  vzájemná  provázanost  mezi  jednotlivými  daněmi,  když  daňové  soustavy 

ekonomicky vyspělých zemí kombinují nepřímé daně či daně spotřebního typu s přímými 

daněmi (majetkovými) s cílem úměrně rozložit zatížení daňových poplatníků.  Zařazení této 

daně  do  majetkových  daní  obsahově  a  terminologicky  nevyvolává  vesměs  žádných 

pochybností,  zejména i  z  toho důvodu,  že poprvé  byla obecná právní  definice ,,majetku“ 

definována v ustanovení § 495 platného občanského zákoníku.

Majetková daň z nabytí nemovitých věcí je tedy uplatňovaná při změně vlastnického 

práva  k  nemovité  věci  a  jako všechny ostatní  daně,  je  peněžitým plněním,  za  které  není 

poskytována přímá protihodnota. Tato daň je tedy jednorázová, avšak u právnických osob má 

určitý opakující se charakter, neboť zejména právnické osoby za účelem investování nabytých 

finančních  prostředků tyto  prostředky průběžně investují  do  nemovitých věcí,  aby je  pak 

v příhodnou dobu se ziskem prodaly a současně mohly být uplatněny výdaje vynaložené na 

dosažení,  zajištění  a  udržení  zdanitelných  příjmů.  Vlastník  nemovitosti  má  tedy výhodné 

postavení  a  určité  ekonomické  přednosti,  které  si  také  fyzické  osoby  uvědomují,  neboť 

poslední  dobou  dochází  ke  zvyšování  počtu  úplatných  převodů  (nabytí)  zejména  bytů 

a pozemků, a to z důvodu bezpečného ukládání finančních prostředků do nemovitých věcí při 

současné  nízké  efektivnosti  úročení  vkladů  u  peněžních  ústavů  a  kolísavé  výhodnosti 

hypotečních úvěrů.

Výnos daně z nabytí nemovitých věcí v roce 2017 činil 12,6 mld. Kč. V případě jejího 

zrušení (usilují o to v současné době ODS a Piráti) by došlo k propadu ve státním rozpočtu, 

jenž  by  vyvolal  potřebu  získat  tyto  finanční  prostředky  z  jiných  zdrojů,  pravděpodobně 

formou navýšení u některých z ostatních daní. Ty však nevykazují takovou stabilitu jako daně 

88 SOVOVÁ, O., FIALA, Z. Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk 2009. str. 105. Srov. také 
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, M., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6 vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 228.

949494949494949494



majetkové. Daňové zatížení práce je v České republice velmi vysoké, z toho důvodu není 

navýšení zdanění příjmů vhodnou cestou k získání dodatečných příjmů. Navrhované zrušení 

popř. omezení daně z nabytí nemovitých věcí by mohlo umožňovat spekulativní (opakované) 

převody nemovitého majetku, což by mohlo vést k daňovým únikům např. u daně z příjmů 

fyzických osob. Pokud by však došlo k jejímu zrušení, lze také předpokládat, že by poplatníci 

začali  převádět  nemovitý  majetek  touto  formou  a  vyhýbali  by  se  tak  placení  daně 

z bezúplatného příjmu (dřívější dědické a darovací). Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí 

by tak mohl být otevřen bezdůvodný prostor k legální optimalizaci, která by mohla vyústit 

v pokles daně z příjmů. Z uvedeného je zřejmé, že tato daň resp. majetkové daně jsou daněmi 

nejstabilnějšími, i když je jejich výtěžnost dle mnohých daňových expertů z hlediska státního 

rozpočtu zanedbatelná, avšak důsledky této otázky jsou součástí provedeného rozboru v této 

práci.  Přesto  má  stát  zájem  na  jejich  zachování  a  to  nejen  z  historického  hlediska,  ale 

z důvodů cyklu reálného hrubého domácího produktu.

Existence tohoto typu daně vychází ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí (tzv. trojdaň), avšak v rámci rekodifikace soukromého 

práva  a  hledání  dalších  kvalitativních  procesů  úpravy  této  daně  z  hlediska  společenské 

objednávky, došlo k jeho zrušení a dne 9. října 2013 bylo přijato zákonné opatření Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. ledna 2014 (viz kapitola 

4.5.). Toto zákonné opatření nahradilo část tzv. „trojdaně“, která upravovala daň z převodu 

nemovitostí. Jedná se o transferovou nebo převodní daň, protože dochází ke změně vlastníka 

předmětu daně, např. na základě kupní či směnné smlouvy. Novela zákona č. 254/2016 Sb., 

kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve 

znění  pozdějších  předpisů,  zejména  sjednotila  osoby poplatníka  daně  v  osobě  nabyvatele 

a zároveň odstranila institut ručení. Dále došlo ke změnám předmětu daně např. v koncepci 

nabytí inženýrských sítí, rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby, změny 

týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob, došlo také ke změnám základu daně 

v případě např. směny nemovitostí apod. Je nutno uvést, že do účinnosti uvedené novely byl 

poplatník daně z nabytí nemovitých věcí určen odchylně (s ohledem na úplatný převod či 

přechod  vlastnictví  k  nemovité  věci).  Byla-li  nemovitá  věc  převáděna  na  základě  kupní 

smlouvy,  poplatníkem  daně  byl  převodce,  tedy  prodávající,  jenž  byl  příjemcem  úplaty, 

nabyvatel (kupující) byl v těchto případech ručitelem. Při přechodech nemovitých věcí k nimž 

dochází zpravidla při výkonu rozhodnutí, exekuci či dražbě, byl poplatníkem nabyvatel. 
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Z  důvodu  snadného  přizpůsobení  se  poplatníku  nové  právní  úpravě  (platné  od 

1.1.2014 do 31.10.2016) a podpoření právní jistoty se tedy ponechal poplatníkem převodce 

(zejména v případech běžných transakcí na základě kupních  a směnných smluv) a nabyvatel 

zůstal nadále ručitelem (§ 41 odst. 2). Smluvním stranám tedy bylo nově umožněno zvolit si 

poplatníkem  nabyvatele,  což  eliminovalo  možnost  ručitelství  za  daň.  Využití  možnosti 

sjednat, že poplatníkem bude nabyvatel mělo směřovat k jistotě, že daňová povinnost bude 

řádně  a  včas  splněna  a  nabyvatel  nebude  vyzván  jako  ručitel  k  jejímu  splnění  za 

prodávajícího. Důvodová zpráva rovněž uvádí, že k názvu daně (o dani z nabytí nemovitých 

věcí) lze uvést, že s ohledem na nové vymezení předmětu, kterým je úplatné nabytí nemovité 

věci, došlo k pojmenování této daně jako daň z nabytí nemovitých věcí.

Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové 

povinnosti,  tj.  den  nabytí  vlastnického  práva  k  nemovité  věci.  Pokud  daňová  povinnost 

vznikla přede dnem nabytí  účinnosti  novely,  postupuje se dle původního znění zákonného 

opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí 

vlastnického  práva  k  nemovité  věci  dojde  od  1.  11.  2016.  U  nabytí  vlastnického  práva 

k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, 

směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí 

a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. 

Nabývá-li  se vlastnické právo k nemovité  věci  rozhodnutím orgánu veřejné moci,  nabývá 

se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se 

dnem právní  moci  rozhodnutí  příslušného orgánu (např.  zrušení  a  vypořádání  podílového 

spoluvlastnictví).

Předmětem této daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je 

pozemkem,  stavbou,  částí  inženýrské  sítě  nebo jednotkou  nacházející  se  na  území  České 

republiky, dále která je právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází rovněž na území 

České republiky, nebo je spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené shora.89

Mimo uvedený okruh nemovitých věcí a způsob jejich nabytí je předmětem daně také 

jejich nabytí  formou zajišťovacího převodu práva a také úplatného postoupení pohledávky 

zajišťené zajišťovacím převodem práva. Shodné právní následky má také nabytí vlastnického 

práva k nemovité věci prostřednictvím

a) vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a

89 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., § 2 odst. 1.
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  b) nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla

1. samostatnou nemovitou věcí, 

2. součástí práva stavby, nebo

   3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku.“90

Zákonné opatření umožňuje také vyloučit z předmětu daně nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci prováděním pozemkových úprav, transponováním obchodní korporace, nebo 

které bylo poskytnuto jako náhrada v procesu vyvlastnění.  Nově se za nabytí vlastnického 

práva  k  nemovité  věci,  které  podléhá  zdanění  daní  z  nabytí  nemovitých  věcí,  považuje 

i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

Poplatníkem  daně  z  nabytí  nemovitých  věcí  je  vždy  nabyvatel. Výše  uvedenou 

novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých 

věcí  v  osobě  nabyvatele.  Změna  osoby  poplatníka  zároveň  odstraňuje  institut  ručení. 

Předchozí  úprava  zákonného opatření  Senátu  umožňovala  dvojí  alternaci  poplatníka  daně 

z nabytí nemovitých věcí, když poplatníkem byl převodce vlastnického práva k nemovité věci 

a  nabyvatel  se  stával  ručitelem  splacení  daně  anebo  po  vzájemné  dohodě  mohl  být 

poplatníkem nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.91

Vynětí  z  předmětu  daně  z  nabytí  nemovitých  věcí  se  nově  netýká  případů  nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na společníka.  V případech převodu 

jmění na společníka, podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností  a družstev,  ve znění pozdějších předpisů, je-li  v majetku obchodní společnosti 

nebo  družstva  nemovitá  věc,  je  nabytí  vlastnického  práva  k  této  nemovité  věci  nově 

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Avšak dále rozebírám případ převodu obchodního 

podílu.  Předpokládejme,  že  obchodní  společnost  ,,ALFA“  má  právní  formu  společnosti 

s ručením omezeným (jediný zakládající společník) a na základě kupní smlouvy nabývá do 

svého  obchodního  podílu  nemovitou  věc  v  hodnotě  12  000  000  Kč  (nic  neobvyklého). 

Společnost ALFA je tedy z titulu nabyvatele poplatníkem daně z nabytí  nemovitých věcí, 

kterou uhradila ve výši 4%, tj. 480 000 Kč. Uvažujme, že ve společnosti ALFA se desetkrát 

změní  majitel  a  to  formou  převodu  obchodního  podílu.  Nemovitá  věc    de  facto   změnila 

vlastníka, ale z titulu   de iure   zdaleka ne. Jelikož daň z nabytí nemovitých věcí opomíjí změnu 

90 Tamtéž, § 3.
91 Od 1. dubna 2016 měl být poplatníkem jenom nabyvatel nemovité věci. Tento termín nebyl však dodržen 

a  až  dne 1.  6.  2016  byla  účinnost  právního předpisu ve  3.  čtení  schválena  a  věc  byla  postoupena na  
schválení Senátu.
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v osobě vlastníka prodejem obchodního podílu jiné právnické či fyzické osobě, dochází tím 

k vědomému a legálnímu ,,daňovému úniku“ této daně na jejím výnosu, v tomto případě 

částkou 4 800 000 Kč. 

Je  zřejmé,  že  tato  daň  vykazuje  řadu  extrémních  nejasností  a  svou  systematickou 

konstrukcí způsobuje státu, potažmo i jeho občanům, miliardové škody, neboť už pouhých 

1000 podobných převodů přivodí velké ztráty, přičemž z kvantitativního hlediska příjmu do 

státního rozpočtu by měla v tomto kritériu zaručeně pevnější postavení v daňové soustavě, 

než mají například daně z příjmů. Tedy z tohoto pohledu je její slabé postavení zapříčiněno 

pouze  a  jen  zákonodárcem.  Rovněž  je  třeba  myslet  na  spravedlnost  mezi  fyzickými 

a právnickými osobami, neboť fyzické osoby jsou povinné za každou takto učiněnou transakci 

zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí (blíže graf 3).

Graf 3: Současný systém zdaňování převodu nemovitostí znevýhodňuje fyzické osoby

Pozámka: Jde o kvantitativní přístup, který vyjadřuje nemněnnost kvalitativního 

přístupu (nových metod), např. vůči osobám se stejným důchodem a bohatstvím

(horizontální spravedlnost). Tento stabilní systém se tedy nepřibližuje  

kvalitativnímu přístupu ani vertikální spravedlnosti.

Zdroj: Vlastní zpracování.

Zákonodárce  precizuje,  že  základem daně  z  nabytí  nemovitých  věcí  je  nabývající 

hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou se nejčastěji rozumí sjednaná cena, 

ale  také  srovnávací  daňová  hodnota,  zjištěná  cena  nebo  zvláštní  cena.  Sjednanou  cenu 

představuje úplata,  kterou nabyvatel  poskytne za nabytí  vlastnického práva k nemovitosti. 

Srovnávací  daňová  hodnota  představuje  částku  75% směrné  hodnoty  nebo  zjištěné  ceny, 

přičemž směrná hodnota je institut reflektující ceny nemovitostí v místě, kde se nachází a ve 

989898989898989898



srovnatelném čase, kdy se změna vlastnického práva provádí. Zjištěná cena je cenou, kterou 

lze určit podle zákona upravujícího oceňování majetku.92 Zvláštní cena jako nabývací hodnota 

nemovitosti se určuje při vydražení nebo předražkem a speciálně je upravena zvláštní cenou 

u obchodních korporací. Zákonné opatření ještě individuálně upravuje zvláštní cenu, která se 

určí v souvislosti s insolvencí dlužníka. Nakonec je upravena zvláštní cena dosažená v rámci 

pozůstalostního řízení a v ostatních případech jako u nemovitosti z majetku členského státu 

Evropské unie, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, náhradě za vyvlastněnou nemovitost 

apod. Je-li nabýváno vlastnické právo k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž součástí 

je nemovitá věc, je nabývací hodnotou zjištěná cena.  Pokud by byly do této zjištěné ceny 

obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je 

pro účely určení základu daně nově zjištěná cena bez započtení těchto dluhů. 

Rozsudkem č.j. 4 Afs 88/2017 ze dne 28. června 2017 se NSS zabýval případem, zda 

k základu daně z nemovitých věcí, kterým se rozumí úplata za vlastnické právo k nemovité 

věci  (cena  nemovitosti)  uvedená  v  kupní  smlouvě  zahrnout  DPH  nebo  nikoliv. 

V posuzovaném případě se proto Nejvyšší správní soud přiklonil k výkladu, podle něhož je 

třeba  §  4  ve  spojení  s  §  13  zákonného  opatření  vykládat  způsobem,  který  neumožňuje 

zahrnout DPH do základu daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud lze podle výše citovaného 

rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 16.  10.  2008 dát  přednost  výkladu ve prospěch 

soukromé  osoby,  přestože  se  v  daném  případě  jednalo  o  výklad  jdoucí  proti  základním 

strukturálním  principům  a  ekonomickým  funkcím  dotčené  daně,  tím  spíše  lze  dát 

v posuzovaném případě přednost výkladu, který účel a smysl daně z nabytí nemovitých věcí 

zachovává. Nejvyšší  správní soud také přihlédl ke skutečnosti, že důvodová zpráva k § 13 

zákonného opatření zahrnutí DPH do základu daně určeného podle ceny sjednané pouze bez 

dalšího  konstatuje,  aniž  by  tento  závěr  nad  rámec  odkazu  na  §  4  zákonného  opatření 

vysvětlovala. Pokud skutečně Senát zamýšlel na rozdíl od předchozí úpravy do základu daně 

z  nabytí  nemovitých věcí  daň z přidané hodnoty zahrnout,  opomněl  tak učinit  dostatečně 

jasným a  nepochybným způsobem.  Je  tedy zřejmé,  že  příslušné  finanční  úřady nemohou 

k cenám nemovitosti zahrnovat pro účely této daně DPH.

Sazba daně u nabytí nemovitých věcí zůstala nezměněna oproti předcházející právní 

úpravě, tudíž 4%, přičemž výpočet daně je velice jednoduchý a představuje součin základu 

daně a daňové sazby. Správu daně zabezpečuje místně příslušný správce daně podle obvodu 

v  němž  se  nemovitá  věc  nachází.  U  nemovitostí  evidovaných  v  katastru  nemovitostí  se 

92 Jde o zákon č. 151/1997 Sb . o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
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daňové přiznání podává nejpozději  do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad:

g  vlastnického práva k nemovité věci;

g  práva stavby; nebo

g  správy svěřenského fondu.

Jinak je konstruováno daňové přiznání u nemovitých věcí,  které nejsou v evidenci 

katastru nemovitostí. V tomto případě je poplatník daně povinen podat daňové přiznání také 

nejpozději  do  konce  třetího  měsíce  následujícího  po  kalendářním  měsíci  v  němž  došlo 

k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí. 

Rovněž  je  tomu  také  u  daňového  přiznání,  které  podává  vydražitel  nebo  předražitel 

v souvislosti s nabytím nemovité věci v dražbě, nebo došlo k vydražení ve veřejné dražbě, 

nebo byla poskytnuta náhrada za „černou stavbu“.

Daňová povinnost může za jistých okolností zaniknout a to v případě odstoupení od 

smlouvy,  v  případě  zdánlivosti  nebo  neplatnosti  právního  úkonu  směřujícího  k  změně 

vlastnického práva k nemovitosti, nebo splněním rozvazovací podmínky, v případě zrušení 

smlouvy při neúměrném zkrácení, zrušením vyvlastnění nebo v případě zániku zajišťovacího 

převodu  vlastnického  práva  k  nemovitosti.  To  vše  jenom za  předpokladu,  že  vlastníkem 

nemovitosti  je  původní  vlastník  a  důvody  zániku  daňové  povinnosti  poplatník  uplatní 

v daňovém nebo v dodatečném daňovém přiznání.

V této  souvislosti  bych rád  upozornil  na  rozsudek NSS 7  Afs  31/2016-28 ze  dne 

28.  4.  2016,  k  otázce,  zda  dar  společníka  do  společnosti  je  z  hlediska  daně  z  nabytí 

nemovitých  věcí,  resp.  daně  darovací,  úplatnou,  či  bezúplatnou  operací.  V posuzovaném 

případě  jediný akcionář  poskytl  své společnosti  na základě darovací  smlouvy nemovitost. 

Otázka, kterou NSS řešil, byla, zda tento převod nemovitosti podléhá dani darovací, nebo dani 

z  převodu nemovitostí.  Tedy zda  jde o úplatný,  nebo bezúplatný  převod,  a  to  z  hlediska 

zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (zrušen k 1.1.2014).

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v daném případě se jedná o úplatný převod, 

který  má  podléhat  dani  z  převodu  nemovitostí.  Na  straně  dárce  došlo  ke  zmenšení  jeho 

nemovitého majetku, ale současně dle názoru NSS došlo ke zvýšení hodnoty jeho obchodního 

podílu na akciové společnosti (zvýšení hodnoty akcií). Došlo tedy pouze ke změně struktury 

majetku dárce – akcionáře. Akcionář následně prodal svůj podíl v této akciové společnosti 
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a získal tím vyšší prodejní cenu, obsahující i hodnotu darovaných nemovitostí. Závěrem je 

tedy nutno zdůraznit, že dar společníka do společnosti (včetně vkladů mimo základní kapitál) 

není bezúplatným převodem. Na tomto závěru nemůže nic změnit to, že byl realizován na 

základě darovací smlouvy.

I když darovací daň byla od roku 2015 zrušena, přesto se domnívám, že tento judikát 

má  svou  platnost.  Posuzováno  dnešním  stavem  daňových  zákonů  by  dar  nemovitosti 

společníkem do společnosti nebyl považován za bezúplatné plnění a podléhal dani z nabytí 

nemovitých věcí u příjemce, tedy u společnosti. Bezúplatné příjmy právnické osoby jsou pak 

podrobeny dani z příjmů právnických osob. Lze dle mého názoru uzavřít konstatováním; zda 

bude konkrétní převod podléhat dani z nabytí nemovitých věcí, není závislé na smluvním typu 

či titulu, ale na konkrétním posouzení, zda převod byl úplatný, nebo bezúplatný. 

6.3.3. Daň dědická a daň darovací (bezúplatné příjmy)

V systému daňové soustavy České republiky byla zákonem č. 357/1992 Sb., o dani 

z  dedictví,  dani  darovací  a  dani  z  převodu  nemovitostí,  zavedena  tzv.  „trojdaň“,  která 

s malými změnami byla platná a účinná až do 31. prosince 2013. Z důvodu rekodifikace 

soukromého práva byl tento zákon k 1. lednu 2014 zrušen, a jak výše uvedeno byl nahrazen 

zákonným opatřením Senátu  č.  340/2013 Sb.  o  dani  z  nabytí  nemovitých věcí,  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  a  posléze  zákonným  opatřením  Senátu  č.  344/2013  Sb.  o  změně 

daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

Právě  tímto  zákonným opatřením došlo k významné legislativní  změně spočívající 

v inkorporaci daně dědické a daně darovací do zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a to na základě programového prohlášení vlády České republiky 

ze dne 4. srpna 2010. S uvedenou inkorporací se zásadně nemohu ztotožnit, a proto na tomto 

místě uvádím tyto daně, neboť se domnívám, že jak z historického hlediska tak i v současnosti 

se jedná o typ majetkových daní, které nemají své místo v dani z příjmů. Důvody toho spatřuji 

jednak v samotné úpravě původního zákona, když předmětem daně darovací bylo především 

bezúplatné  získání  movitého  či  nemovitého  majetku,  ale  i  majetkového  prospěchu  jiným 

způsobem než  smrtí  zůstavitele,  tak  v  klasifikaci  OECD,  která  darovací  a  dědickou  daň 

identifikuje jako majetkovou. Rovněž to platí i v jiných členských státech. Předmětem daně 

dědické bylo nabytí majetku v důsledku úmrtí zůstavitele.
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Příjmy z dědictví (nabytí dědictví nebo odkazu) a darování (bezúplatné příjmy) jsou 

tedy předmětem daně z příjmů, přičemž v ustanovení § 4a se stanoví že  od daně z příjmů 

fyzické osoby se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí  dědictví  nebo odkazu.93 Shodně je 

upraveno osvobození bezúplatných příjmů u právnických osob ustanovením § 19b, ods. 1, 

písm. a). V praxi to znamená, že u daně dědické bylo reálně zrušeno progresivní zdanění 

v sazbě od 3,5 do 20 % podle skupiny ve které se dědic náchazel. Rovněž dary byly zařazeny 

do kategorie bezúplatných příjmů jako ostatní příjmy.

Mám za to, že český zákonodárce (potažmo exekutiva) tyto daně nešťastně zavedl do 

daní z příjmů (jako pouhý příjem), neboť tyto daně byly a jsou svým charakterem majetkové. 

Navíc se domnívám, že například nabývání dědictví nemůže být příjmem, neboť v této situaci 

se nekvantifikuje příjem a otázkou zůstává cena obvyklá v místě a čase (viz pracovní výkon). 

Dědí se něco, co v minulosti mělo jinou i nižší hodnotu. Tedy s nadsázkou a v užším smyslu 

zastávám názor, že tyto daně jsou daněmi stále, protože dědictví a dar je akorát předmětem 

jiného zákona,  který detekuje jejich příjem. Je možné také rozšířit  hledisko, že tyto daně 

nebyly zrušeny, ale převedeny-inkorporovány, když v širším smyslu zcela naplňují kritérium 

majetkové  daně,  neboť  vždy postihují  majetek  -  hmotný,  nehmotný  -  movitý,  nemovitý. 

Předmětem daru a dědictví tedy jsou a budou věci, které i když se pro zjištění bezúplatného 

příjmu ocení podle zákona upravujícího oceňování majetku tak vždy budou mít  charakter 

majetkové daně a nikoliv příjmu. Domnívám se, že tímto právním či legislativním krokem, 

vláda, asi účelově oslabila pozici majetkových daní a příjmů do veřejných rozpočtů.

Důsledkem těchto legislativních změn bylo zrušení pásmového zdanění v sazbách od 

7 do 40 % v závislosti na hodnotě daru. Také byly zrušeny skupiny obdarovaných osob, které 

vyjadřovali  příbuzenský poměř  mezi  dárcem a  obdarovaným a  tito  jsou  od bezúplatných 

příjmů osvobozeny. Ostatní poplatníci odvádí standardní daň z příjmů, u fyzických osob to 

činí 15% a u právnických osob 19%. Vzhledem k těmto zásadním změnám došlo i k změně 

termínu na  podání  daňového přiznání  a  to  tak,  že  je  aplikován  standardní  termín  podání 

upravený zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k 1. dubnu 

následujícího roku po vzniku daňové povinnosti.  Nutno dodat,  že provedenou inkorporací 

došlo  k  tomu,  že  z  původního  zákona  (357/1992  Sb.)  je  nyní  předmětem  daně  pouze 

bezúplatný  příjem  a  nikoliv  movitý  majetek  nebo  majetkový  prospěch,  který  je  navíc 

osvobozen,  přičemž i  dříve  platilo,  že  bezúplatné  nabytí  majetku,  které  je  příjmem bylo 

předmětem daně z příjmů.

93 Zákon č. 586/1992 Sb., § 4a písm. a).
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6.3.4. Daň silniční

Daň  silniční  upravuje  zákon  č.  16/1993  Sb.,  o  dani  silniční,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  přičemž  jde  o  jednu  historicky  nejstarších  kontinuálních  daní  zavedených  na 

našem  území,  už  ve  dvacátých  letech  20  století.  Prudký  rozvoj  automobilismu  a  stále 

stoupající veřejné výdaje na stavbu a údržbu pozemních komunikací vedly příslušné státní 

orgány  k  zavedení  této  daně  a  k  jejímu  účelovému  využívání  k  postupné  saturaci 

mohutnějící sítě cest.

Daň  silniční,  která  byla  zařazena  do  majetkových  daní  se  vztahuje  na  silniční 

motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně 

vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů 

a  registrovaná  v  ČR  (např.  autodopravci). Jsem  stejného  názoru  jak  argumentuje  např. 

Vybíhal, že stát má s provozem těchto vozidel na pozemních komunikacích značné výdaje 

(opravy a údržba nemovitostí), a proto je zařazení této daně do majetkových daní více než 

důvodné. Vozidlo (movitý majetek)  je tedy zejména předmětem daně ve vazbě na použití 

k podnikání. Analýzou některých pramenů a judikatury k tomuto zákonu jsem dospěl k těmto 

zjištěním: 

1. Rozhodujícím faktorem k  určení  (poplatníka)  této  daně  je  ryze  formální  zápis  do 

evidence registru vozidel, viz nález Ústavního soudu ČR sp. zn. ÚS 2180/15 ze dne 

9. 2. 2016. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že zde neplatí faktický stav vlastnictví 

nebo užívání. Je na provozovalteli vozidla, aby střežil svá práva, včasným a řádným 

plněním svých povinností a docílil tak příslušných zápisů v evidenci a teprve tímto 

krokem dosáhl případného zániku svých daňových povinností.

2. Předmětem  této  daně  jsou  všechna  motorová  vozidla,  která  jsou  používána 

k podnikání a to i v případě, že poplatníci jsou soukromými osobami. Poplatníkem 

a  plátcem této  daně  je  provozovatel  vozidla,  který  je  konkretizován v technickém 

průkazu vozidla, přičemž podle rozsudku NSS ze dne 18.5.2006 čj. 2 Afs 101/2005-

67, je poplatníkem provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu, a to i tehdy 

pokud již není jeho vlastníkem.

3. Rozhodnou skutečností pro zánik daňové povinnosti není okolnost, pokud poplatník 

daně sám fakticky neprovozuje dotčené vozidlo v průběhu zdaňovacího období např. 
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pro  technickou  závadu  či  dočasnou  nezpůsobilost  k  provozu,  ale  neexistence 

uvedeného  vozidla,  které  je  registrováno  a  provozováno  v  České  republice,  viz 

rozsudek NSS ze dne 31.7.2008 čj. 7 Afs 64/2008-52. 

Pokud  jde  o  samotné  opodstatnění,  tak  účelem  této  daně  bylo  zdanit  užívání 

pozemních  komunikací  v  ČR  silničními  motorovými  vozidly.  Tato  definice  však  byla 

s účinností od 1. 1. 2003 zrušena zákonem (novelou) č. 207/2002 Sb., kterým se mění zákon 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Daň silniční byla pojata jako 

povinný příspěvek těchto držitelů vozidel na financování silniční sítě a sledovalo se, aby výše 

tohoto  příspěvku  byla  stanovena  podle  vlivu  jednotlivých  druhů  vozidel  na  opotřebení 

vozovky.  Proto  nejnižší  zdanění  se  uplatňovalo  u  osobních  vozidel  a  nejvyšší  u  těžkých 

nákladních automobilů. Výnos z daně silniční plynul jako běžný daňový příjem do státního 

rozpočtu a mohl tak být použit na krytí jakékoliv státní potřeby příslušného rozpočtového 

roku. Ke změně došlo vytvořením Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy nově celý její 

výnos jde jako příjem k financování silnic, dálnic a dalších dopravních cest tohoto fondu. 

Dle mého názoru tím došlo ke spravedlivému (praktickému) využití daně silniční.

V současnosti jsou předmětem daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

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

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

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

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

používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 

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

Z  hlediska  negativního  vymezení  předmětu  daně  nejsou  ním  speciální  pásové 

automobily  a  vozidla  upravené  zvláštním  právním  předpisem.94 Rovněž  se  to  dotýká 

zemědělských a lesních traktorů a vozidel, které mají přidělenou zvláštní registrační značku 

podle zvláštního předpisu.95

U  daně  silniční  se  uplatňují  tři  způsoby  tvorby  jejího  základu.  V  první  řadě  je 

základem daně zdvihový objem motoru v cm³ u osobních vozidel,  mimo těch,  které  jsou 

na elektrický pohon. Další způsob určení základu daně činí součet největších hmotností na 

94 Zákon  č.  56/2001  Sb.  o  podmínkách  provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích  a  o  změně  zákona 
č.  68/1999  Sb.,  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  provozem  vozidla  a  o  měně  některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v znění zákona č. 307/1999 Sb.

95 Vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
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nápravu v tunách a v třetí řadě je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav 

u  ostatních  vozidel.  Častým  případem  zbytečných  chyb  je  nesprávné  stanovení  základu 

daně  u  návěsů,  kdy v  technickém průkazu  je  kromě největších  povolených hmotností  na 

nápravy (tlaků na nápravy) zpravidla uvedeno také zatížení točnice (před číselným údajem je 

většinou  uvedeno  písmeno  T).  Toto  zatížení  točnice  je  pak  nesprávně  připočítáváno 

k ostatním údajům o zatížení náprav.

Byla-li v průběhu zdaňovacího období provedena přestavba vozidla a s tím související 

změna  druhu  vozidla  anebo  změna  základu  daně  (změna  objemu  motoru,  počtu  náprav, 

příp. tlaků na nápravy), pak se k těmto změnám v příslušném zdaňovacím období nepřihlíží 

a daňová povinnost se stanoví podle údajů uvedených v technickém průkazu vozidla před jeho 

přestavbou.  Změněný  základ  daně  se  použije  až  v  následujícím  zdaňovacím  období 

(kalendářním roce) po přestavbě.

Zákonodárce také pamatoval na zjemnění tvrdosti zákona a proto sazbu daně snižuje 

o  25% u vozidel,  které  se  používají  v  souvislosti  s  výrobní  činností  v  rostlinné  výrobě, 

nebo  se  sazba  snižuje  u  všech  způsobů  jejího  určení  „o 48% po  dobu  následujících  36 

kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40% po dobu následujících dalších  

36 kalendářních měsíců a o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.  

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace  

vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.“96

Ve  snaze  o  zkvalitnění  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  ve  snaze  docílit 

kvalitativní obměnu vozového parku provozovatelů a užívatelů motorových vozidel zákon 

u vozidel, které byly registrovány poprvé do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25%. 

Na druhé straně  zákon  umožňuje  také  snížení  sazby daně  až  o  100% a  to  u  nákladních 

automobilů včetně tahačů, přívěsů a návěsů s hmotností mezi 3,5 tuny a nejméně 2 tun. Roční 

sazba daně se snižuje v těchto případech; (1)  o 100% (viz  § 6 odst. 9) u vozidel  s největší 

povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, (2) o 48% (viz § 6 odst. 10) u vozidel 

s největší povolenou hmotností 12 tun a vyšší. Na toto snížení roční sazby daně pak nemá vliv 

rok  uvedení  vozidla  do  provozu.  Týká  se  však,  až  na  níže  uvedenou  výjimku,  pouze 

neziskových  subjektů a  subjektů  napojených  na  státní  rozpočet,  tj.  zejména  zájmových 

sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za 

účelem  výdělečné  činnosti,  občanských  neziskových  společností  včetně  odborových 

organizací,  politických  stran  a  politických  hnutí,  registrovaných  církví  a  náboženských 

96 Zákon č. 16/1993 Sb., § 6 odst. 6.
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společností,  nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, veřejných vysokých 

škol, veřejných výzkumných institucí, školských právnických osob podle školského zákona, 

obcí, organizačních složek státu,  krajů, příspěvkových organizací,  státních fondů a dalších 

subjektů  podle  zvláštních  zákonů.  Za  tyto  subjekty  se  nepovažují  obchodní  společnosti 

a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.

V případě nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou používána jako 

výcviková vozidla  , tj. vozidel konstrukčně a technicky přizpůsobených pro praktický výcvik 

řidičů, se uvedená snížení roční sazby daně týkají pouze případů, kdy takovéto vozidlo nebylo 

použito jinak než pro praktický výcvik řidičů prováděný neziskovým subjektem. Pokud by 

bylo  použito  jinak,  např.  pro  nákladní  přepravu,  nebo by bylo  pronajato,  nemohlo  by se 

snížení roční sazby uplatnit. Toto snížení roční sazby daně nemohou tedy použít například 

poplatníci provozující autoškolu jako svou podnikatelskou činnost.

U  nákladních  vozidel  (včetně  tahačů),  nákladních  přívěsů  a  nákladních  návěsů 

s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun se roční sazba daně snižuje 

o 100% a u uvedených vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun o 48%, jsou-li 

používána  fyzickými  osobami,  a  to  za  podmínky,  že  tato  vozidla  nejsou  používána 

k  podnikání nebo v  přímé  souvislosti  s  podnikáním nebo k  činnostem,  z  nichž  plynoucí 

příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou pronajímána ani provozována k silniční 

nákladní dopravě pro cizí potřeby.

K  tomu  je  třeba  doplnit,  že  podle  závěrů  Ministerstva  financí  na  jednání 

Koordinačního  výboru  s  Komorou  daňových  poradců  ČR  v  říjnu  2010  může  být 

u podnikajících fyzických osob, které nemají dotčená vozidla zařazena v obchodním majetku, 

aplikováno snížení roční sazby daně pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla 

nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby. 

Je-li  vozidlo  zahrnuto  do  obchodního  majetku  podnikající  osoby,  není  podle  stanoviska 

Ministerstva  financí  možné  uvedené  snížení  roční  sazby  daně  využít.  Pokud  poplatník 

neprovozuje jiné vozidlo,  které by bylo předmětem daně,  než vozidlo, u něhož se snižuje 

roční  sazba  daně  podle  §  6  odst.  9 o  100%,  nepodává  daňové  přiznání  k  dani  silniční 

(viz § 15 odst. 3). Zdaňovací období u této daně je 1. kalendářní rok. 

Vzhledem  k  různým  druhům  dopravy  a  ke  snaze  o  efektivnost  koordinací  jejího 

uplatnění, zákon umožňuje v kombinované dopravě aplikovat slevu na dani. Kombinovaná 

doprava představuje „přepravu zboží v jedné a té jisté přepravní jednotce, nebo v nákladním 
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automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo 

vnitrozemská  vodní  doprava,  pokud  úsek  po  železnici  nebo  vnitrozemské  vodní  cestě 

přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek 

tvoří přeprava po pozemní komunikaci.“97 Tato sleva na dani činí u motorového vozidla, které 

se používá výhradně k přepravě zboží na počátku nebo na konci jeho přepravy 100% a jestli 

se uskuteční více než 120 jízd je sleva 90% daně; od 91 – 120 jízd je sleva 75% daně; od 61 – 

90 jízd je sleva 50% daně a od 31 – 60 jízd je sleva 25% daně.

Daňová povinnost je rozvržena na 4 zálohové splátky a to k 15. dubnu, 15. červenci, 

15. říjnu a 15. prosinci. Daňové přiznání podává poplatník daně do 31. ledna kalendářního 

roku následujícího po zdaňovacím období, čili zpětně.

Je třeba doplnit,  že v současné době vláda ČR zvažuje zavedení silniční daně pro 

nepodnikatele, tedy pro všechny osobní vozidla. Finanční prostředky z této daně by měly být 

využity na podporu nízkoemisního ekologického dopravování zejména elektrickými vozidly. 

Národní akční plán čisté mobility schválený vládou ČR na podzim roku 2015 operuje s vizí 

250 tisíc elektromobilů na českých silnicích do roku 2030. Jsem toho názoru, že uvalení daně 

pro  všechna  osobní  vozidla  by bylo  v  současné  době nesprávné  a  tuto  daň  by veřejnost 

z největší pravděpodobností odmítla, zejména z důvodů vysoké spotřební daně z paliv. Nová 

silniční daň by negativně dopadla na sociálně slabší občany a lidi  z venkova, omezila by 

jejich mobilitu a byla by pro ně ryzím výdajem. Mám za to, že pokud chce stát podporovat 

ekologickou mobilitu, mohl by přesunout elektromobily a vozy na CNG do nižší sazby DPH. 

Zavedení této daně by vedlo k pokřivení trhu.

6.3.5. Daň z hazardních her

Daň z hazardních her se řadí mezi přímé daně ostatní, avšak o jejím zařazení se vedou 

teoretické spory, když v zahraničí je obdobná daň pojímána i jako nepřímá daň spotřební. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, také uvádí, že tato daň 

může být zařazena do kategorie daň z příjmů nebo zisku, nicméně podle klasifikace OECD 

kód  1210  -  Levy  on  lottery  revenue,  má  ČR pod  touto  položkou  zařazen  dnešní  odvod 

z loterií  a jiných podobných her. Z tohoto zařazení však nelze vyvodit závěr o povaze daně 

z hazardních her neboť uvedené platí pouze pro OECD (srov. zařazení hazardních her dle 

Eurostatu, který je uvádí ve skupině D21 Taxes on Products). 

97 Zákon č. 16/1993 Sb., § 12 odst. 1.
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Předmětem této daně je provozování hazardních her na území České republiky a daň 

dopadá pouze na provozovatele (ti daní zisk z provozování hazardních her jak daní z příjmů, 

tak  daní  z  hazardních  her),  ale  nikoliv  na  hráče  (na  ty  dopadá  pouze  osvobozená  daň 

z  příjmů).  Daň  dopadá  i  na  nelegální  provozování  hazardních  her.  Jde  o  nejnovější  daň 

uloženou v České republice, která nahradila dřívější odvod z loterií a jiných podobných her.98

Cílem  zákona  o  dani  z  hazardních  her,  který  navazuje  na  novou  právní  úpravu 

provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech 

forem  hazardu.  Zákon  nově  zavádí  samovyměření  daně,  mění  zdaňovací  období 

z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového 

určení.  Část  celostátního  hrubého  výnosu  daně  z  hazardních  her  ve  výši  dílčí  daně 

technických  her  je  ze  35% příjmem státního  rozpočtu  a  ze  65% příjmem rozpočtů  obcí. 

Pro určení procenta, kterým se jednotlivé obce podílejí na tomto výnosu, se zohledňují pouze 

herní  pozice  jednotlivých povolených koncových zařízení  uvedené v povolení  k  umístění 

herního prostoru. K tomu dodávám, že daň z hazardu je sice přínosem obce, avšak na rozdíl 

např. od daně z nemovitých věcí zdrojem nestabilním, neboť záleží ad hoc na orgánech obce, 

zda na svém území budou hazardní hry tolerovat a v jakém měřítku, jsem tedy toho názoru, že 

u většiny obcí nelze s příjmem z této daně do rozpočtu počítat. 

Podle mého názoru tato daň také naplňuje kritéria uvedená v úvodu této kapitoly (viz 

vymezení majetkových daní), a proto je možné stejně jako daň silniční, ji řadit do přímých 

daní majetkového typu, neboť jak uvádí Vybíhal,  je třeba zajistit státu úhradu nákladů za 

úkony spojené s jeho základní funkcí ochránce majetku občanů. V tomto případě je v zájmu 

rovněž  obecný  majetek,  neboť  příjmy z  tohoto  zdroje  představují  určité  náklady a  rizika 

spojená s hazardem, např. vyšší výdaje na bezpečnost, ochranu majetku, jakož i další opatření 

vyvolaná  sociálně patologickými jevy spojenými s  provozováním hazardních her.  Dále je 

možné argumentovat majetkovým substrátem: (1) předmětem tomboly je především movitý, 

ale i nemovitý majetek, (2) největší podíl jednotlivých her na celkovém objemu vložených 

prostředků má technická hra (61%), a provozovatelé hazardních her většinou výherní přístroje 

vlastní – jsou vlastníkem movité věci (majetku, přístroje), která jim generuje zisk, (3) hodnota 

věcného plnění se určuje podle zákona o oceňování majetku, (4) živé i technické hry jsou 

určité  aplikace  a  programy  (software),  na  které  se  vztahují  práva  duševního  vlastnictví 

(k majetku),  a konečně (5) daň je placena z kapitálu (majetku),  resp. objektem každé hry 

a výhry jsou peníze jako ekvivalent majetku.

98 Blíže k tomu na: http://www.ius-wiki.eu/financni-pravo/pfuk/financko/zkouska/otazka-b-15
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Je  pravdou,  že  s  ohledem na  tento  relativně  nový zákon,  stále  není  zřejmá  shoda 

v otázce, zdali se může zařadit mezi daně majetkové, nicméně odmítám názor, že by tento 

zákon splňoval kritéria nepřímé daně, a to už jen z hlediska absence požadavku nepřímého 

a nezprostředkovaného vztahu k předmětu daně. U nepřímých daní není možné předem určit 

osobu daňového poplatníka, tj.  kdo bude v konečné fázi daň platit.  Naproti  tomu je tento 

vztah zcela zřejmý u přímých daní, potažmo u daně z hazardních her. Navíc je třeba doplnit,  

že daň z hazardních her není možné považovat ani za daň z příjmů fyzických osob ani daň 

z  příjmů  právnických  osob,  neboť  jejich  předmětem  je  příjem a  obecným základem pro 

výpočet daně je potom částka, o kterou příjmy převyšují výdaje. Zákon o dani z hazardních 

her přitom upravuje předmět daně jako provozování hazardní hry stanoveného druhu a za 

stanovených podmínek, nikoliv příjem. S ohledem na uvedené skutečnosti, mi potom vyplývá, 

že  tento  zákon  není  možné  řadit  mezi  nepřímé  daně  spotřební,  ani  mezi  přímé  daně 

důchodové. Pokud tedy neexistuje potřeba je řadit do daní přímých ostatních tak nezbývá než 

dodat, že se jedná o majetkovou daň.
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7. Problematika benefitů a osvobozování

Osvobození  od  daní  (daňová  úleva)  je  možno  charakterizovat  jako  zvýhodnění 

daňového subjektu,  a to nižším či pozdějším zaplacením daně,  vynětím zdanění,  výhodou 

odpočitatelné položky, možností uznatelných nákladů, vrácení daně, investiční pobídky apod. 

Je  skutečností,  že  současná  situace  v  této  oblasti  je  značně  nepřehledná.  Již  samotné 

Ministerstvo  financí  ČR  bylo  nuceno  stanovit  deset  forem  daňových  úlev,  které  zatím 

klasifikovalo do tří základních skupin dle účelu jejich konkrétního využití. Do první kategorie 

spadají daňové úlevy, jenž podporují veřejné politiky, druhou kategorií jsou úlevy, které plní 

cíl  dosažení  vyšší  efektivity  daňového  systému  a  třetí  kategorie  je  kombinace  obou 

předchozích skupin. Z majetkových daní:

7.1. Osvobození od daně – pozemky 

Institut osvobození od daně sa využívá poměrně široce, vesměs v případech hodných 

zřetele a tudíž majících své objektivní zdůvodnění a v neposlední řadě i historickou tradici. 

Mezi pozemky, které jsou osvobozeny od daně patří zejména ty, které vlastní stát nebo obec, 

a to hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště; zemědělské a lesní pozemky po daný počet 

let a další pozemky, které jsou uvedeny v § 4 zákona o dani z nemovitých věcí.

7.2. Osvobození od daně – stavby

Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky, které 

jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; 

stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží 

k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona o dani z nemovitých věcí.  

I  u  daně  ze  staveb a  jednotek  registrujeme velké  množství  výjimek z  daňové povinnosti 

poplatníků.  Nesmíme zapomínat,  že  daň  plní  také  sociální  funkci  a  z  hlediska  daňového 

subjektu je zapotřebí respektovat i dlouholeté tradice mající i mezinárodní rozměr, jako např. 

akceptovaní diplomatické imunity, provozování náboženských obřadů, respektování sociální 

situace ZTP a ZTP/P osob a pod. Stát nerezignoval na selekci daňových povinností podle 

stanovedných kritérií a vcelku adekvátně společenské situaci umožňuje aplikovat různé slevy 

a  úpravy.  Například  v  novém § 9 odst.  1  písm.  w) zákona o dani  z  nemovitých věcí  je 

zakotveno osvobození od daně ze staveb a jednotek související s investičními pobídkami.
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Aby mohlo být osvobození uplatněno, musí být splněny tyto podmínky:

g  zdanitelné stavby se musí nacházet ve zvýhodněné průmyslové zóně;

g  zdanitelné stavby musí být poplatníkem pořízeny nebo zřízeny pro účely  

    realizace investiční akce, pro tuto investiční akci je vydáno rozhodnutí o příslibu 

    investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí;

g  obec vydá obecně závaznou vyhlášku.

Nově zavedená investiční pobídka ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí ve 

zvýhodněných průmyslových zónách může přinést snížení příjmů obce, na jejímž katastrálním 

území bude investiční akce realizována, proto vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 

je podmíněno v zákoně upravujícím investiční pobídky souhlasem příslušné obce. V obecně 

závazné vyhlášce obec stanoví, zda se jedná o osvobození pozemků od daně úplné či částečné 

a dále stanoví dobu, na kterou se osvobození uplatní (nejdéle 5 let).

7.3. Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření rozeznává 4 oblasti nebo-li kategorie osvobození od daně:

1. Věcná osvobození ve veřejněprávní oblasti.

2. Věcná osvobození u nových staveb.

3. Věcná osvobození u jednotek.

4. Ostatní věcná osvobození.

7.3.1. Věcná osvobození ve veřejněprávní oblasti

V této oblasti jsou to osvobození od daně vztahující se na veřejněprávní objekty a to 

členských států Evropské unie,  dalších států u kterých je zabezpečena reciprocita,  územní 

samosprávné celky avšak za podmínky, že k nabytí vlastnického práva k nemovitosti došlo 

v souvislosti se:

g  změnou jeho území;

g  zánikem právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem;

g  snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek 

    jejím jediným členem.99

99 Tamtéž, § 6 odst. 1 písm. c).
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V dalším zákonné opatření upravuje i  situaci,  kde se osvobození od daně váže na 

veřejnou podporu poskytovanou podle práva Evropské unie právnickou osobou nabývající 

vlastnické  právo  k  nemovité  věci,  která  je  majetkem  členského  státu  Evropské  unie, 

nebo i  mimo toto soustátí,  když je  poskytnuta reciprocita  a předmětný stát  je uživatelem 

anebo jediným členem dané právnické osoby, nebo právnické osoby, která nemovitou věc 

nabývá z majetku územního samosprávného celku, který je buď zřizovatelem této právnické 

osoby nebo jediným jejím členem.

7.3.2. Věcná osvobození u nových staveb

Zvláště je upraveno věcné osvobození u novostaveb. Jedná se o první úplatné nabytí 

vlastnického práva k:

g  pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu;

g  nové stavbě rodinného domu;

g  jednotce, která neobsahuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep, nebo   

    komoru užívaná společně s bytem.100

V  tomto  případě  byt  se  musí  nacházet  v  novostavbě  bytového  domu,  nebo 

v novostavbě,  která vznikla nástavbou, přestavbou nebo stavební úpravou. Osvobození od 

daně u novostaveb se vztahuje také na jednotku v bytovém domě,  která  vznikla  stavební 

úpravou nebytového prostoru a netvoří jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, 

které  se  užívají  společně  s  bytem.  Zákonodárce  váže  s  věcným osvobozením novostaveb 

důležitou podmínku a to časové omezení nabytí vlastnického práva do 5 let ode dne počátku 

užívání takto vzniklých staveb.

7.3.3. Věcná osvobození u jednotek

Tato věcná osvobození předpokládají naplnění určitých podmínek. Především musí jít 

o jednotku obsahující družstevní byt, nebo taky družstevní nebytový prostor jako jsou garáž, 

sklep nebo komora za předpokladu, že nabyvatelem je fyzická osoba – nájemce bytu nebo 

družstevního nebytového prostoru. Od daně je osvobozeno také vlastnické právo k jednotce 

bez nebytových prostor, kterou vlastní právnická osoba usilující o vlastnictví domu a také 

fyzická osoba nabývající vlastnické právo k jednotce a je nájemcem této jednotky nebo 

100 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisu 
§ 7 odst. 1.
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členem uvedené právnické osoby a podílela  se  pěněžním vkladem nebo také nepeněžním 

plněním na stavbě daného domu s jednotkami. V případě manželů je postačující, když jeden 

z nich splňuje stávající podmínky.

Osvobození se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či 

jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se nevztahuje 

na  případy nabytí  rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.  Osvobození  od daně  se 

vztahuje  také  na  ty  nemovité  věci,  které  byly  vloženy  do  sociálního  družstva  nebo  do 

evropského  fondu  sociálního  podnikání.  Nakonec  do  této  kategorie  věcných  osvobození 

od daně zařazujeme také nemovitosti, které jsou předmětem finančního leasingu, včetně práva 

stavby, která je předmětem finančního leasingu. 

V současné době vznikl pro finanční úřady problém v nejednotnosti. Podle zákonného 

opatření  Senátu  č.  340/2013  Sb.,  o  dani  z  nabytí  nemovitých  věcí,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  se  osvobození  nevztahuje  na  bytové  jednotky  v  rodinných  domech,  ale  pouze 

v  domech  bytových.  Řada  poplatníků  tak  uplatnili  osvobození  neoprávněně,  neboť  se 

domnívali, že jednotka v bytovém domě a jednotka např. v rodinném domě má stejné právní 

postavení.  Navíc se bytové jednotky nacházejí  ještě i  v jiných objektech než jsou bytové 

a  rodinné  domy.  V katastru  nemovitostí  je  evidováno  celkem 19  typů  staveb,  které  jsou 

rozděleny na jednotky podle tehdy platného zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým 

se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a  nebytovým  prostorům  a  doplňují  některé  zákony  (zákon  o  vlastnictví  bytů),  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  nebo  podle  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 

pozdějších předpisů, a v řadě z nich se mohou nacházet obdobné jednotky, které jsou uvedeny 

v § 7 zákonného opatření, tj. jednotky typu byt, garáž, sklep nebo komora. 

Jedná se tedy zejména o stavby či budovy občanské vybavenosti, víceúčelové stavby, 

stavby ubytovacích zařízení či stavby garáží. Z uvedeného dovozuji nerovnost práv z hlediska 

objektů  zdanění  a  bezdůvodné  formalistické  odmítání  nápravy,  a  to  jakékoliv  i  formálně 

právní  úpravy.  Generální  finanční  ředitelství  aktuálně  doporučuje  v  těchto  případech 

poplatníkům podání dodatečných daňových přiznání.

7.4. Investiční pobídky a jejich vliv na majetkové daně

V roce  1998 přijala  vláda  ČR usnesení  č.  298 k  návrhu investičních  pobídek  pro 

investory v ČR, kterým souhlasila s uplatňováním této investiční podpory. Byl tak započat 
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proces udělování investičních pobídek v ČR v tzv. „předzákonném režimu“. Od roku 2000 je 

poskytování  investičních  pobídek  upraveno  zákonem,  neboť  dne  1.  května  2000  nabyl 

účinnosti zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon  byl  za  svou  existenci  novelizován  třináctkrát,  naposledy  prostřednictvím  zákona 

(novely) č. 84/2015 Sb., s účinností od 1 května 2015.

Zákon o investičních pobídkách v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 

unie stanoví  všeobecné podmínky pro poskytování  investičních pobídek,  postup při  jejich 

poskytování a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje 

a vytváření pracovních míst na území ČR. Tvoří tak základní právní normu celého systému 

investičních  pobídek.  Jsem  toho  názoru,  že  investiční  pobídky  je  třeba  zařadit  do 

problematiky osvobození od daní (daňové úlevy).

Za  významné  považují  investoři  také  zavedení  speciálních  ekonomických  zón,  ve 

kterých bude dostupná vyšší hmotná podpora na každé nově vytvořené pracovní místo – až 

300 tisíc korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit osvobození 

od daně z nemovitých věcí. Počet speciálních ekonomických zón by neměl přesáhnout číslo 

deset, určí je vláda, která bude moci seznam zón aktualizovat podle hospodářské situace. Na 

pozemky a stavby v zónách bude také možné uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí 

až po dobu 10 let.

Investičními pobídkami podle zákona se dosud rozumí:

1. Sleva na dani.

2. Převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu.

3. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst.

4. Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců.

5. Převod pozemků ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu.

Dále se investiční pobídky dělí na:

g  investiční pobídky nabízené českou vládou;

g  regionální pobídky;

g  pobídky města.

114114114114114114114114114



Od  července  2014  se  v  celé  Evropské  unii  změnil  systém  investičních  pobídek. 

Maximální  možná  veřejná  podpora  pro  velké  podniky  klesla  ze  40  na  25  procent 

z investovaného kapitálu. Pro střední firmy se snížíl z 50 na 35 procent a pro malé z 60 na 45 

procent. Česká republika je tak bude znevýhodněna vůči některým okolním státům, ty totiž 

díky  horšímu  výkonu  ekonomiky  stále  mohou  nabízet  investorům  vyšší  podporu.  Velké 

podniky  tvoří  95%  všech  dosavadních  žadatelů  o  investiční  pobídky.  Oproti  vybraným 

regionům Polska,  Maďarska  a  Slovenska  má  ale  Česká  republika  vyšší  HDP na  jednoho 

obyvatele,  proto se jí  změny dotkly více než některých regionů těchto  zemí,  kde naopak 

zůstane stávající podpora zachována.

Zahraniční  pobídky  sice  pro  někoho  znamenají  nezbytný  prvek  rozvoje 

naší  ekonomiky,  pro  jiného  narušování  rovných  tržních  podmínek  a  konkurence.

Zda  považovat  vládní  politiku  investičních  pobídek  za  přínosnou,  či  nikoli,  je  třeba 

zhodnotit v jiné práci. Není však zřejmé, jak k podpoře zahraničních investorů přijdou čeští 

podnikatelé, z jejichž daní jsou tyto pobídky hrazeny? Nejenže těm malým ,,nevýznamným“ 

daňové prázdniny nikdo neodpustí,  ale ještě musí i ze záporného hospodářského výsledku 

odvést minimální  daň.101 Za tu  pak stát  nakoupí  pozemek, vybaví jej  infrastrukturou a za 

korunu ,,věnuje“ zahraniční firmě. Nejčastěji a nejraději nějakému nadnárodnímu gigantovi 

s  miliardovým ziskem.  Ten  se  pak  navíc  bude  dalších  10  let,  pokud  tedy  u  nás  setrvá, 

těšit z daňových prázdnin a pokud bude mít nějaké problémy, může počítat s tím, že mu vláda 

z nesnází  pomůže. Mám za to, že tímto neefektivním způsobem, kterým se krátí majetkové 

daně,  se  privileguje  velmi  úzká  skupina  jednotlivců,  ale  především  se  těmto  osobám 

prostřednictvím např. daně z nabytí nemovitých věcí či daně silniční, zajišťuje blahobyt.102

Vliv investičních pobídek rozhodně není jednoznačný. Každopádně by ale  stálo za 

zvážení použít prostředky, které se na ně vydávají, jinak a jednodušeji. Proč vláda nesníží 

daně  všem podnikatelům?  Nízké  daně,  jasná  legislativa  a  malá  administrativní  náročnost 

podnikání  by  nejenže  ulevila  malým  českým  podnikům,  ale  zajisté  přilákala  i  velké 

zahraniční firmy.

101 Kde je tedy rovnost v právech, která má podobu zákazu diskriminace? Článek 3 odst. 1 LZPS hovoří o stavu  
neexistence  jakýchkoliv  právních  (formálních)  privilegií.  Viz.  ZOUBEK,  V.  Postmoderní  právověda 
a státověda. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. str. 105.: Srov. např. nález ÚSČR ze dne 7.6.1995, sp. zn. Pl. ÚS 4/95.

102 Blahobyt  nechápeme jako  abstraktní  dobro  z  hlediska  Vesmíru,  ale  je  vždy dobrem pro  někoho,  tedy 
s ohledem na to, že některé majetkové daně jsou i příjmem státního rozpočtu, z kterého se také financují  
uvedené  investiční  pobídky,  je  možné  argumentovat,  že  tyto  daně  také  ztělesňují  uvedený  blahobyt.  
V odborné literatuře se také používá termín ,,prudence“. Blíže k tomuto pojmu viz SOBEK, T. Právní rozum 
a morální cit: hodnotové základy právního myšlení. Praha: Ústav státu a práva AVČR, 2016. str. 212.
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Tak zaprvé: Některé pobídky jsou vysloveně i z pohledu daňového škodlivé. Takový sklad 

Amazonu a další nám vůbec nic nepřinesl. Přinesl jen pár pracovních míst, která jsou ovšem 

na té  nejnižší odborné úrovni, proto zakonzervovávají nízké mzdy v daném regionu, berou 

potenciální pracovní síly našim domácím zaměstnavatelům. Předpokládá se, že i tyto pozice 

zmizí, jakmile se sklad plně robotizuje, což nebude dlouho trvat, pokud nezmizí celý Amazon.

Zadruhé: Ostatní investiční pobídky sice nejsou tak škodlivé, pokud nabízejí kvalifikovaná 

pracovní  místa,  není  však  nikým prokázáno,  že  je  rovnítko  mezi  investičními  pobídkami 

a  zrychlením růstu země. Jsme toho názoru, že tyto pobídky jen  parazitují na domácích 

firmách,  protože  jim  nedávají  stejně  výhodné  podmínky  jako  příchozím  investorům. 

Přečerpávají  tedy  bohatství  od  domácích  k  zahraničním  investorům.  Nejlepší  investiční 

pobídkou jsou nízké daně pro všechny firmy zde podnikající bez rozdílu, tedy i pro ty české.

Dále  investiční  pobídky a  úlevy na  daních,  křiví  princip  rovnosti  práv,  zakotvený 

v  ústavních  předpisech  neboli  rovnost  před  zákonem.  To  je  aplikace  stejných  možností, 

práv a povinností na všechny a rovnost právnických a fyzických osob a státu před zákonem 

takovým  způsobem,  aby  bylo  uplatňováno  právo  bez  jakéhokoliv  popírání  práv 

a  diskriminace  a  nebylo  rozlišováno  mezi  těmito  subjekty  skrze  jejich  ekonomický  či 

společenský status, věk, pohlaví, etnickou příslušnost a další diskriminační měřítka.

7.5. Daňová optimalizace jako nevýhoda pro stát

V  současné  době  lze  pozorovat  tendenci  nejen  podnikatelských  subjektů,  ale 

i  fyzických osob k daňové optimalizaci,  a  to  často  na  hraně  nebo za  hranou příslušných 

zákonů.  I  když  je  legální  optimalizace,  při  níž  dochází  ke  snižování  daňové  povinnosti 

akceptována státem, je třeba brát  do úvahy při  jejím postupu, zejména anylýzu daňového 

osvobození  (daňových  úlev)  aplikovanou  na  konkrétní  případ  daňového  poplatníka 

v souvislosti s komparací jiných právních předpisů. Cílem jakékoliv daňové optimalizace je 

minimalizovat daňovou povinnost příslušného daňového poplatníka v jeho prospěch (uznat 

dostupné údaje, odpočítatelné položky a různé slevy). Jsem toho názoru, že jak legální, tak 

i nelegální optimalizace je pro stát naprosto nevýhodná a je zejména způsobena nedostatky 

v  právních  daňových  předpisech,  které  jakoukoliv  možností  optimalizací  ve  své  podstatě 

deformují daňové prostředí v ČR.                   

I když se stát optimalizaci daní (legální i nelegální) nikdy nevyhne, měl by mít zájem 

na její minimalizaci. Mám za to, že placení daní a dodržování zákonů není, až tak o etice či 
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morálce,  neboť důvodem proč  se historicky a  nejen v České  republice daňový poplatníci 

vyhýbají  placení daní nebo usilují o daňovou optimalizaci souvisí  s jinými problémy. Jde 

zejména o složitost daňových zákonů, velikost (výši daní) a v konečném důsledku co daňový 

poplatníci za odvedené daně od státu a obcí dostávají. Stát sice vede trvalou propagandu, že je 

nemorální daně neplatit, či se jim vyhýbat, ale toto jednostranné chápání problematiky daní je 

dne mého názoru mylné a krajně nebezpečné. Zapomínáme nato, že tvorba funkčních zákonů, 

kterou  bude  většina  občanů  státu  dodržovat  musí  v  právním  státě  vzniknout  odspodu 

(za příslušných státních korekcí). Pro stát je daleko jednoduší direktivně zvýšit daně, než se 

např zabývat analýzou aspektů daňových optimalizací, jež v konečném důsledku odkrývají 

mezery daňových zákonů. Navíc stát neřeší ve spolupráci např. s EU daňové úniky v tzv. 

„daňových rájích“.103

Jednoduché a nízké daně pomáhají  i  zlepšovat podnikatelské prostředí. České daně 

jsou přitom až na  119. místě, jak vyplývá ze studie Světové banky a PwC ,,Paying Taxes 

2017.“ Tuto studii publikuje Světová banka ve spolupráci PwC každoročně. Ve zprávě Paying 

Taxes  2017  bylo  hodnoceno  celkem  188  zemí  světa.  Celkové  pořadí  jednotlivých 

hodnocených zemí ovlivňuje celkové daňové zatížení, čas potřebný ke správnému vyčíslení 

daňových  povinností  a  odvodu  daně  a  celkový  počet  daňových  plateb.  Přestože  např. 

v  severských zemích (Dánsku,  Norsku,  Finsku či  Švédsku)  jsou  poměrně  vysoké daňové 

sazby hlavních daní, tak je najdeme v přiložené tabulce na předních místech ze zemí OECD. 

Důvodem je jednoduchost, srozumitelnost a jednoznačnost.  Daňová agenda zabere firmám 

méně času než v ostatních vyspělých zemích světa. Z těchto zemí by si měla Česká republika 

vzít příklad. 

K legitimním možnostem daňové optimalizace patří celá řada různých postupů, včetně 

vhodného uplatnění  daňové ztráty v  následujících  pěti  zdaňovacích  obdobích  a  celé  řady 

daňových nákladů, např. na zahraniční studijní cesty, na vzdělávání, které souvisí s výkonem 

pracovní  činnosti  zaměstnance,  pracovní  prostředky,  výzkum  a  vývoj  a  další.  K  metodě 

legální daňové optimalizace lze uvést i daňové úspory vycházející z pohybu na samé hraně 

zákona. Jde o daňovou šikovnost daňového subjektu vyhledat zákonodárcem nezamýšlené 

mezery ve znění daňových zákonů a následně je využít k minimalizaci daňové povinnosti 

103 Srov. např. s právním termínem ,,tax avoidance“ kterým je nejčastěji označováno umění daňového subjektu 
vyhnout se aplikaci daňových právních předpisů, aniž by porušil příslušný obecně závazný právní předpis. 
Jedná  se  totiž  o  důsledek  neurčitých  konstrukcí  daňového  práva,  když  mezi  zákonným  jednáním 
a  protiprávním jednáním daňového subjektu  neexistuje jasná a  určitá  hranice,  ale  nějaký přechod,  který 
prakticky  umožňuje  pohybovat  se  právě  v  tomto  přechodu  na  pomezí  zákonnosti.  Viz.  SEJKORA,  T. 
Finančněprávní  nástroje boje proti  únikům na dani  z přidané hodnoty v  prostoru Evropské unie.  Praha: 
Leges, 2017. str. 37.
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stále  ještě  v  mezích zákona.  V této souvislosti  je však potřeba dbát  na dodržení  dobrých 

mravů. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2002, č. j. 25 Cdo 1839/2000 uvádí; 

,,není vyloučeno i takový výkon práva, který odpovídá zákonu, shledat v rozporu s dobrými  

mravy, a proto mu soudem odepřít právní ochranu.“

Graf 4: Důsledky benefitů a osvobozování ve smyslu distributivní spravedlnosti

Poznámka: Objektem zájmu je udržení rovnovážného stavu (komunitativní spravedlnost), 

který je v důsledku různých zvýhodnění vychylován distributivní spravedlností, na úkor 

kvantitativního přístupu. V tomto případě kvalitativní přístup ustupuje do pozadí.

Zdroj: Vlastní zpracování.

7.6. Podzemní stavby vs. daňové úniky

Podle zákona č.  256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  (katastrální zákon),  ve znění 

pozdějších předpisů, se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, 

která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí (§ 2 písm. l). Zákon o obcích se v případě definice budovy odkazuje na § 3 odst. 1 

písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

podle  kterého  se  budovami  rozumí  stavby  prostorově  soustředěné  a  navenek  převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 

užitkovými prostory.

Předmětem daně  ze  staveb  a  jednotek  jsou  na  území  České  republiky  zdanitelné 

stavby. Ve způsobu využití stavebního objektu podle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou evidovány 

jako zdanitelné stavby - podzemní stavby (sklepy).
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Katastrální  vyhláška  obsahuje  i  jiné  způsoby  využití,  např.  přehrada,  jez,  stavba 

k  využití  vodní  energie  (vodní  elektrárna).  Jedná se  o  způsoby využití  vázané  na  stavby 

vodních děl zapisovaných do katastru nemovitostí na základě § 20 odst. 1 vodního zákona. 

Primární  stavbou  zapisovanou  do  katastru  nemovitostí  je  vodní  dílo  jako  celek.  Budovy 

postavené na vodním díle jsou stavbami na jiné stavbě a do katastru nemovitostí se proto 

nezapisují. Podzemní stavby tohoto typu se nezapisují ani neevidují vůbec. Značná část těchto 

staveb se nachází pod pozemkem, ze kterého se sice daň již platí např. z orné půdy, chmelnic,  

vinic,  zahrad,  ovocných  sadů  a  trvalých  travních  porostů,  ale  jejich  komerční  zisk  např. 

z vinných sklepů mnohonásobně převyšuje zisk z půdy (jeden hektar zemědělské půdy přináší 

průměrný zisk jen 3 930 Kč ročně ). Není bez zajímavostí, že těchto samostatných staveb se 

netýká ani tzv. povinnost kolaudace tj. úřední postup, který musí proběhnout před tím, než 

začne být užívána dokončená stavba. Téměř všechny dokončené stavby lze totiž začít užívat 

pouze buď na základě oznámení stavebnímu úřadu, nebo na základě jeho vyhovění žádosti 

o  vydání  tzv.  kolaudačního  souhlasu.  V  negativním  případě  vydá  kolaudační  souhlas, 

v pozitivním rozhodne o zákazu užívání  stavby.  Stát  v  tomto případě ztrácí  kontrolu nad 

bezpečností podzemní stavby či její stavební úpravy.

Dalším předmětem daňového úniku není  jen  daň z  nemovitých věcí,  ale  také  daň 

z nabytí (převodu) nemovitých věcí, neboť prodávající převádí na kupujícího jen nemovitosti, 

které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Např. na převod vinného sklepu o výměře 100 

m2 v tržní hodnotě 1, 500 mil. se daň z nabytí nemovitých věcí nevztahuje. Rovněž se týká 

i daně z příjmů.
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8. Majetkové daně a jejich vztahy a aspekty k přímým daním

Daně jsou v převážné většině klasifikovány jako přímé nebo nepřímé, přičemž jak 

výše uvedeno (viz kapitola 3.), přímou daní je daň vybíraná z příjmů a majetku. Takové daně 

jsou  vyměřovány  přímo  konkrétní  fyzické  nebo  právnické  osobě  (např.  daň  z  příjmu 

fyzických osob, daň z  příjmu právnických osob nebo daň z  nemovitých věcí).  Ne ovšem 

každá právnická osoba dobrovolně splní svou povinnost úhrady vyměřené daně. Jako příklad 

mohu uvést již citovanou situaci úpadku poplatníka u zdanitelných pozemků, který dluží na 

dani z nemovitých věcí (navíc předmět daně již může být převeden na jiný právní subjekt).

Stimulační  a  efektivní  organicky  provázaný  systém  daňové  soustavy  kombinuje 

různé  vztahy  a  funkce  mezi  daněmi  spotřebního  typu  s  přímými  daněmi  (majetkovými 

a  důchodovými)  s  cílem úměrně  rozložit  zatížení  daňových poplatníků.  Taková vzájemná 

provázanost,  která  podporuje  ekonomický  a  sociální  vývoj,  samozřejmě  existuje  i  mezi 

daněmi přímými. Tak například daňové zatížení dopadá na kapitálový příjem nebo výnosy 

z nájmu (upravené zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a tedy daň z těchto příjmů je 

v určité vazbě např. k majetkové dani z nemovitých věcí nebo dani silniční placené podnikem. 

Pokud vezmeme do úvahy faktory kapitálu  jako předmětu  daně  largo senzu,  tak  je  třeba 

vyloučit pouhé zaměření se jen na daně z příjmů právnických osob nebo daně z transakcí 

cenných  papírů  (§  4  odst.  1  písm.  x)),  ale  i  na  daně,  které  mohou  být  považovány  za 

podmínku jejich získání (možnost výdělku), tj. např. uvedená daň z nemovitých věcí. 

Tabulka 8: Vývoj přímých daní v letech 2008-2017 (v mil. Kč)

Typ daně: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

115180 111042 111842 119373 119787 126134 130866 136124 149391 169240

Daň z příjmů fyzických 
osob - podnikatelů

17748 5564 7987 2938 3261 2680 1128 2498 6849 7616

Daň z příjmů vybíraná 
srážkou

19 299 19 189 19 298 19 848 20 781 20 488 24 029 25 099 24 462 24814

Daň z příjmů právnických 
osob (DPPO)

173590 110542 114746 109311 120460 113051 123178 138139 156401 161803

Zdroj: Vlastní zpracování.

K tomuto je třeba dodat, že např. Eurostat používá k měření dopadu  daní na práci 

a kapitál tzv. implicitní daňové sazby (ITR), které měří průměrné efektivní daňové zatížení 

kalkulující  jako  poměr  mezi  příjmy  ze  všech  kapitálových  daní  a  všech  potenciálně 

zdanitelných kapitálových a podnikových příjmů v ekonomice, proto tento pravděpodobný 
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zdanitelný příjem se vztahuje i na daň z nabytí nemovitých věcí (převod majetku společnosti). 

Ve světle uvedených argumentů je třeba uvést systém francouzské místní daně (živnostenská 

daň  –  taxe  professionnelle),  která  je  vedena  v  kategorii  kapitálu  neboť  je  také  vybírána 

z nemovitých věcí. Při určování základu daně se vychází z hodnoty nemovitostí a zařízení 

používaných k podnikání. 

Vycházím-li z efektivnosti vztahů, spojitostí, specifikací mezi přímými daněmi, resp. 

mezi majetkovými a důchodovými daněmi a jejich vzájemné vazby tak nelze opomenout, že 

kapitálové nebo zaměstnanecké příjmy by bez nemovitého majetku byly asi těžko dosaženy. 

Takové  příjmy  se  potom  rozdělují  podle  určitých  kategorií  a  alternativ  (druh  daňového 

základu a stanovení daňové sazby). Druh daňového základu daňových příjmů se všeobecně 

člení na spotřebu, práci a kapitál. Největší podíl na celkových daňových příjmech mají daně 

z příjmů zaměstnanců (práce), když v roce 2016 dosahoval 49,8% (průměr dle EU a OECD), 

další jsou spořební daně (28,5%) a kapitálové daně (21,7%), avšak jednotlivé členské státy 

takto hodnotit nelze. Řada z nich má totiž nižší podíl na přímých daních, nehledě na to, že 

majetkové daně dosahují v těchto zemích průměru 1% na celkových výnosech daní. Důvodem 

toho, je přijetí systému paušálních sazeb, které zapříčinily snížení sazeb přímých daní než 

sazeb daní nepřímých, proto státy mají tendence tyto nižší podíly vyvažovat vyššími podíly 

např. sociálních příspěvků, viz Česká republika (42,3%) a tím tedy rozkládat daňové zatížení 

podle typu daňového základu.104 Struktura daní se tedy v jednotlivých členských státech EU 

značně liší,  avšak nejvyšší  podíl  přímých daní na celkových daňových příjmech vykazuje 

Dánsko (65,1%), potom následuje Irsko, Malta, Spojené království a Švédsko.105

Pokud  jde  o  zdaňování  majetku  tak  rovněž  hraje  významnou  roli  druh  daňového 

základu,  resp.  jeho  výběr,  způsob  stanovení  a  také  rozdílného  zacházení  s  různými 

kategoriemi  majetku  (farmy,  rezidence)  při  tomto  určování.  Majetek  má  velký  podíl  na 

výnosu  daní  z  příjmů  a  to  jak  z  hlediska  nutného  využívání  k  provozu  firmy tak  třeba 

nabízených služeb nájmu a ubytování. Tak např. příjem z prodeje cenných papírů vázaných na 

nemovitou věc nebo nájem nemovité věci, jsou zdaněny podle zákona o daních z příjmů, a za 

tyto  fyzické  či  hmotné  i  nehmotné  předměty  musí  vlastník  resp.  poplatník  platit  daň 

z nemovitých věcí nebo daň z nabytí nemovitých věcí. Tedy mezi přímými daněmi existuje 

určitá  subsidiarita,  která  produkuje  příjem  a  zisky  na  jedné  straně  a  zajišťuje  úhradu 

104 Nižší  podíly  přímých  daní  jsou  také  vyvažovány  poměrně  vyššími  podíly  nepřímých  daní  a  to  např.  
v Bulharsku (53,6%), Chorvatsku (51,7%) a Maďarsku (46,6%).

105 European Commission:  Taxation Trends in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2018. ISBN 978-92-79-79839-9
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majetkových daní na straně druhé. Tím se také determinuje vztah práce, majetku a kapitálu. 

Je  zajímavostí,  že  např.  příjmy z  italské  regionální  daně  z  produkčních  činností  jsou  ve 

smyslu  výše  uvedeného  rozděleny  druhem  daňového  základu  mezi  kategorie  ,,práce“ 

a  ,,kapitál“.  Nemovitý  majetek  zahrnuje  příslušenství  k  nemovitým  věcem,  zařízením 

používaným v zemědělství a lesnictví, práva, na která se vztahují obecná ustanovení týkající 

se užívání nemovitosti, pozemkového vlastnictví a práva na variabilní nebo pevné příjmy jako 

protiplnění za práce nebo ložiska nerostných surovin, pramenů a jiných přírodních zdrojů.

Otázkou  však  zůstává  problematika  vztahu  efektivnosti  výběru  a  výnosu  přímých 

(kapitálových) daní, tedy i majetkových a jejich potenciálních příjmů.106 Domnívám se, že 

rozdíl  mezi  výnosy  daní  z  majetku  a  daní  z  kapitálových  příjmů  je  obrovský  jen 

z materiálního hlediska (reálného výnosu daně), neboť z hlediska spravedlnosti a efektivnosti 

tomu tak není, a to minimálně z těchto tří důvodů: 

1. Příjmové statistiky uvádějí určitou výši daní z příjmů, ale s ohledem na argumenty 

předchozí  kapitoly  by  skutečný  kapitálový  příjem,  resp.  příjem  ze  samostatné 

výdělečné  činnosti,  mohl  být  vyšší  než  zdanitelný  výdělek,  neboť  jej  v  mnoha 

případech  asi  účelově  snižují,  znehodnocují  a  zkreslují  nastavené  daňové  výhody 

(osvobození, pobídky atd.). To stejné samozřejmě platí i pro majetkové daně, které trpí 

absurdními vyjímkami a tím snižují jejich potenciální výnos.

2. Daňový základ  u majetkových daní  ve vztahu k hodnotě  majetku  a  jeho účelu  je 

nerovný, nespravedlivý a postaven především na nízkých cenách k výměře nemovité 

věci, které jsou po součtu s ohledem na daňovou sazbu a výnos zanedbatelné. Nejen 

z tohoto důvodu v této práci diskutuji o ,,moderním“ zdaňování podle tržní hodnoty, 

které by státu a obcím zajistilo větší příjem do jejich rozpočtů a vlastníkům přineslo 

více užitku. Při takovém zdaňování by teoreticky neměl existovat rozdíl mezi takovou 

daní z tržní hodnoty (daň z nemovitých věcí) a daní z nájmu (daně z příjmů), neboť je-

li takový majetek nejlépe využíván, zhodnocován, a tedy nepředpokládá se status quo, 

bude hodnota takového nájmu mít předvídatelný vztah k tržní hodnotě, tedy i k daním 

z příjmů. Diskontovaný tok čistých nájemných příjmů bude rovný tržní hodnotě a tím 

budou  výše  uvedené  negativní  jevy  odstraněny.  Rozdíly  můžeme  spatřovat 

v následujícím jednoduchém příkladu. Tak např. uvádím dvě zdanitelné stavby určené 

k bydlení – přízemní rodinné domy, oba se stejnou výměrou zastavěné plochy 150 m2, 

106 Srov. opatření EU proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU a ve vztahu ke 
třetím zemím.
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stejným  stářím,  umístěním,  ve  stejné  oblasti  s  počtem  obyvatel  5000,  s  tržní 

(obvyklou)107 cenou 1.700.000 Kč. Výpočet daně  u první stavby bude dle stavu de 

lege  lata,  tedy  podle  výměru  zastavěné  plochy  v  m2  podle  stavu  k  1.  lednu 

zdaňovacího období (§ 10 odst. 1). Základní sazba daně činí u budovy obytného domu 

2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy  (§ 11 odst. 1 písm a)), která je násobena koeficientem 

1,4 (§ 11 odst. 3 písm. a)). Částka daně v tomto případě bude ve výši 420 Kč. Pokud 

by se daň z nemovitých věcí vyměřovala u druhé stavby na základě hodnoty, tedy ceny 

obvyklé 1.700.000 Kč, a byla určena ,,pouhou“ 30/10 promile, tak částka daně by se 

rovnala 510 Kč. Nemluvě tedy o stavbách stejného zadání, ale mladších, nebo s lepším 

umístěním v lepší  oblasti,  kde jejich hodnota může být několika násobně vyšší,  je 

takové  vyměření  daně  na  základě  hodnoty  daleko  výhodnější,  spravedlivější 

a efektivnější.

3. Současné nastavení  daní  z  příjmů a majetku  umožňuje optimalizovat,  zkreslovat  a 

účinně  se  vyhýbat  daňové  povinnosti,  resp.  snižovat  skutečnou  hodnotu  nájmu, 

prodejní ceny atd. Tak např. příjem samostatně výdělečně činných osob je obtížnější k 

identifikaci  stejně jako příjem kapitálových společností  nebo převodců nemovitých 

věcí či cenných papírů. Problémy tedy nastávají v souvislosti s potenciálními příjmy, 

které lze získat daní z příjmů nebo daní z nabytí nemovitých věcí, a to úmyslným 

neuvedením  správné  kupní  ceny  (uvedením  nižší  ceny)  nebo  neobjektivním 

zpracováním znaleckých posudků. Tato  protiprávní aktivita povinných osob snižuje 

daňový základ zejména v souvislosti s přechodem a převodem nemovitých věcí. Jsem 

přesvědčen, že zavedením systému výběru daně dle hodnocení majetku na základě 

cenových  map,  by  se  objektivizovala  cena  nemovitých  věcí  a  přispělo  by  to  k 

zamezení  daňových  úniků  a  účelových  znaleckých  posudků.  Současné  nastavení 

konstrukčních prvků uvedených daní je ve smyslu výnosů neefektivní a složité. Tyto 

aspekty, jak uvádí např. Boháč,108 mohou plodit daňové úniky, neboť čím je složitější 

107 Obvyklou cenou se rozumí cena,  která by byla  dosažena  při  prodejích stejného,  popřípadě  obdobného 
majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Srov.: Tržní cenou se rozumí cena dosažená na trhu, která je určována v závislosti na rovnováze  
mezi nabídkou a poptávkou.

108 Tyto škodlivé excesy pak Radim Boháč spatřuje například v tom, že jednotlivé daně mají odlišné správce, 
což  ztěžuje  efektivní  výkon  jejich  správy  a  vytváří  možnosti  pro  odlišné  postupy  jejich  správy.  Dále 
různorodost daňových subjektů jednotlivých daní může vést k tomu, že není zřejmé, zda osoba nebo jednotka 
je  nebo není  daňovým subjektem určité  daně.  Pluralita  daní,  správců daně  a daňových subjektů ztěžuje 
vyhledávací  a  kontrolní  činnosti  správců  daní,  které  jsou  v  důsledku  této  skutečnosti  méně  efektivní.  
Viz  BOHÁČ,  R.  Teoretické  a  praktické  otázky  českého  daňového  práva  z  hlediska  daňových  úniků  
a podvodů. In.: BABČÁK, V., ROMÁNOVÁ, A., VOJNÍKOVÁ, I. (eds.): Daňové právo vs. daňové podvody 
a daňové úniky. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, s. 41.
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daňová soustava a čím více daní, které jsou její součástí, tím větší prostor se pro jejich 

uskutečnění  vytváří.  Za  špatné  řešení  považuji  zvýšení  daňových  sazeb,  které 

způsobují větší zkreslení nebo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Jak jsem již 

rozváděl  tuto  problematiku  v  předchozích  kapitolách,  zrušením  této  daně  by 

bezpodmínečně  došlo  k  propadu  ve  státním rozpočtu  a  to  by mohlo  vyvolat  tyto 

nepříznivé následky:

A. Potřebu získat stejné finanční prostředky z jiných zdrojů, pravděpodobně 

formou navýšení jiných daní.

B.  Spekulativní  (opakované)  převody  nemovitého  majetku,  což  by  mohlo 

vést  k  daňovým únikům např.  u  daně  z  příjmů  fyzických  osob  (neplacení 

daně z bezúplatného příjmu - dřívější daně dědické a darovací). Zrušením daně 

z  nabytí  nemovitých  věcí  by  tak  mohl  být  otevřen  prostor  k  legální 

optimalizaci, která by mohla vyústit v pokles daně z příjmů.

K výše uvedeným aspektům vztahů a efektivity mezi přímými daněmi lze ještě uvést 

vliv  makroekonomie,  která  se  zabývá  výkonem  a  strukturou  ekonomiky  jako  celku, 

tedy i výkonem regionální ekonomiky a podílem na trhu práce. Některé zprávy a výzkumy 

naznačují,  že  tento  podíl  je  negativně  ovlivněn  světovým  klesajícím  trendem  a  makro-

ekonomickými  agregáty,  zejména  spotřebou  domácností  a  investicemi  do  soukromého 

sektoru.  Z  toho  vyplývá  závěr,  že  s  klesajícími  podíly  na  trhu  práce  se  zlepšení 

makroekonomických výkonů nemusí projevit  na zvýšení investic a odpovídajícím zlepšení 

osobních příjmů domácností. Jednoduše řečeno, poptávka po nemovitých věcech a výstavbě 

může stagnovat. Naopak ,,netestované“ zavedení některých daňových stimulů pro vybranou 

skupinu  poplatníků,  které  mají  tendenci  předpokládat  narovnání  či  zlepšení  nepříznivého 

stavu může způsobit  určité  ztráty,  přinejlepším vést  k  pomalému růstu.  Například  mnoho 

rodin díky daňovému opatření odčitatelnosti úroků z hypoték (viz nezdanitelná část základu 

daně) nakupuje větší  domy než by zakoupili za běžných okolností,  kdyby takové opatření 

neexistovalo. Lidé, a jejich chování se tedy přizpůsobují těmto, na první pohled rozumným 

změnám,  avšak  v  případě  zrušení  takového  opatření  se  jejich  hodnota  majetku  (domu) 

výrazně  sníží.  Dále  je  možné argumentovat  určitou  nerovností  mezi  poplatníky neboť ve 

skutečnosti  zákon  o  daních  z  příjmů  umožňuje  tento  odečet  úroků  z  hypotéky  pouze 

vlastníkovi domu a kapitálových úroků jen obchodní korporaci, nikoliv však např. 
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družstevním nájemníkům.109 Ať to vezmu z jakéhokoliv pohledu, je těžké ospravedlnit systém, 

který vytváří příležitosti odčitatelnosti úroků jen díky postavení majitele domu. 

8.1. Dopad robotizace na daň z příjmů a následně na majetkové daně

Určité vztahy mezi všemi přímými daněmi,  můžeme také spatřovat v automatizaci 

a integraci systémů (robotizaci), tedy Průmysl 4.0, který s sebou přináší naději na zvýšení 

kvality lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky 

náročných profesí. Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější 

logistice jsou také nadějí pro snižování negativních lidských vlivů souvisejících s průmyslem 

a pro implementaci udržitelného rozvoje. 

V  první  fázi  by  mělo  pracovních  míst  ubývat,  ale  časem  vzroste  poptávka  po 

pracovnících s vyšší kvalifikací, kteří se budou starat o chod strojů. Je tu také prostor pro 

vznik míst v oblasti IT, vývoje a marketingové komunikace. Zahraniční zkušenosti ukazují, že 

na jedno ztracené místo by mělo přibýt 2,5 nového. Vzhledem k tomu, že si strategie adaptace 

pro  čtvrtou  průmyslovou  revoluci  bere  za  vzor  SRN,  měla  by  Česká  republika  opustit 

udržování nízké ceny práce jako prostředku k lákání zahraničních investic a přeorientovat 

se  na  vytváření  pracovních  míst  s  vyšší  přidanou  hodnou.  Domnívám  se,  že  v  období 

přechodu na takový průmysl zatím brání nevyhovující zdroje financování. Kvalitní strategie 

v  digitální  oblasti  má  vytvořit  potenciál  pro  podnikání  v  sektorech  s  vysokou  přidanou 

hodnotou, nikoli jen se střední, jak tomu bylo doposud.

109 Srov.  např.  nález  ÚSČR ze  dne  17.1.1996 sp.zn.  I.  ÚS 83/95,  podle  kterého  se  uživatel  věci  nemůže  
dovolávat ústavní ochrany práva vlastnit majetek, neboť tato ochrana je poskytována pouze vlastníku věci.  
V obou případech, tedy jak u kauzy úroků tak u práva vlastnit majetek je brán v úvahu pouze majitel či  
vlastník. To však z hlediska současného právního stavu majetkových daní, dává určitý smysl, neboť např. daň 
z nemovitých věcí nebo daň silniční postihuje rovněž pouze vlastníka a nikoliv nájemce či uživatele.
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Graf 5: Kvalifikace není podmíněna kvalitou

Poznámka: Komutativní spravedlnost spočívá v udržení rovnovážného stavu při

možném časovém propadu počtu zaměstnanců. Po určité časové období bude

větší roli hrát distributivní spravedlnost, a to nejen v případě poklesu daně

z příjmů.

Zdroj: Vlastní zpracování.

Důležitým krokem je také pokusit se vyrovnat českou obchodní bilanci. To je nutné 

proto, že zahraniční investoři nemají v České republice tendenci investovat do špičkových 

pracovišť  a  vznikají  zde  tak  spíše  ,,montovny“.  Ty  nevyžadují  tak  rozsáhlé  reinvestice 

a kvalifikovanou pracovní sílu jako třeba výzkumná zařízení, a proto vytvořený zisk proudí ve 

velkém do mateřských zemí společností. I když v určitém časovém období se může z hlediska 

redukce zaměstnanců část daně z příjmů snížit, dojde ke zvýšení mezd a platů zaměstnanců 

s vyšší kvalifikací, což bude mít vliv nejen na zvýšení daně z příjmů, ale i časem na zvýšení 

daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, neboť lze důvodně předpokládat, že 

dojde ke zvýšení prodeje cenově standardních a nadstandardních nemovitostí.
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9. Majetkové daně a jejich vztahy a aspekty k nepřímým daním

Rovněž spotřební daně upravují i historicky tradiční korpus zdaňovaných předmětů. 

Zdaňování  spotřeby odpovídá  snaze  o spravedlivé  rozdělení  daňového zatížení  povinných 

subjektů jednotlivých druhů spotřebních daní. Výjimečné postavení v daňovém systému má 

nepochybně daň z přidané hodnoty (DPH), která po roce 1989 nahradila daň z obratu a je 

typicky nepřímou daní, kterou platí poplatník a plátce daně ji odvádí do veřejného rozpočtu. 

Plátce této daně je tedy v pozici státního pověřence za její výběr a odvod. Jakákoliv reálně 

vybraná daň ať přímá nebo nepřímá má transférem alokace  vliv na majetkové daně, zejména 

pokud jde o zhodnocení majetku státu nebo obcí. 

Tabulka 9: Vývoj nepřímch daní v letech 2008-2017 (v mil. Kč)

Typ daně: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Daň z přidané hodnoty 255189 253612 269547 275 394 278 231 308 461 322 879 331 836 349 460 381 435

Spotřební daně 1 063 974 1000 1012 1051 1091 1333 1234 1281 1337
Energetické daně
Odvod z elektřiny ze 
slunečního záření

5 935 6403 5817 2042 2932 2926 2047

Zdroj: Vlastní zpracování.

9.1. Ingerence státu – investice do infrastruktury

Podle  českého  právního  řádu  veřejnou  infrastrukturu  definuje  stavební  zákon 

č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Ve  smyslu  této  právní  normy jsou veřejnou  infrastrukturou,  nejen  pozemky,  ale  i  stavby 

a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, a to:

1. Dopravní infrastruktura, což jsou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a další s nimi sopuvisející zařízení.

2. Technická infrastruktura, což je vedení a stavby a další s nimi provozně související 

zařízení  technického  vybavení,  např.  vodovody,  vodojemy,  kanalizace,  čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení  pro nakládání  s  odpady,  trafostanice,  energetické 

vedení,  komunikační  vedení,  veřejné komunikační  sítě  a  elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.
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3. Občanské  vybavení,  jako  jsou  stavby,  zařízení  a  pozemky,  které  slouží  např.  pro 

vzdělávání  a  výchovu,  sociální  péči  a  péči  o  rodiny,  kulturu,  veřejnou  správu, 

zdravotní služby a ochranu obyvatelstva.

4. Veřejné prostranství.

K  výše  uvedenému  si  dovoluji  podotknout,  že  zvláště  u  dopravní  a  technické 

infrastruktury je nutno si všimnout, že dochází k únikům přímých daní. Toto spatřuji zejména 

v  tom,  že  subjekt  který  získá  licenci  k  provozování  drážní  dopravy  a  uzavře  smlouvu 

s drážním úřadem na podkladě níž je mu bude přidělena lokalita, kterou bude využívat, již 

neplatí např. daň z nemovitých věcí. Je tedy zřejmé, že u Českých drah dochází k postupné 

likvidaci  jejich monopolu a zatím formou nabídkových řízení k předání určitých výnosných 

linek a výkonů soukromým dopravcům. V současné době  v ČR je evidováno celkem 59 

firem, které jsou držiteli licence pro provozování drážní dopravy. Zde dochází k rozsáhlému 

osvobození z titulu veřejného zájmu, který je pojat dle mého názoru, zbytečně široce a stát 

v důsledku tohoto osvobození přichází o značné finanční prostředky. V praxi se může totiž 

stát,  že  tímto  způsobem  100%  monopol  státu  bude  přetransformován  na  soukromé 

společnosti, které využijí zákonné osvobození státních pozemků, čímž se vyviní a obejdou 

placení  uvedené majetkové daně,  ale  také daně z  příjmů neboť nemusí  vynakládat  žádné 

finanční prostředky na lidské zdroje, údržbu a provoz kolejových tratí (ale i příspěvků na 

sociální a zdravotní politiku státu). 

Stejně lze  argumentovat  v  případě technické  infrastruktury uvedené pod bodem 2. 

Dle mého názoru se toto státní osvobození, které se následně vztahuje na soukromé subjekty, 

skrývá pod pojmem veřejný zájem a stát zde rovněž přichází o značné finanční prostředky. 

Je nutno zvážit, zda soukromá firma, která generuje značný zisk by měla využívat osvobození 

od daní příslušející pouze státu. V daném případě lze říci, že se jedná o neúčelné dotace státu 

soukromým subjektům. Zákon o dani z nemovitých věcí uvádí, že od daně z pozemků jsou 

osvobozeny pozemky ve vlastnictví ČR. Toto osvobození je generální. Pokud je pozemek ve 

vlastnictví ČR, daň z pozemku se zněj neplatí bez ohledu na to, kdo s pozemkem hospodaři.  

Podmínkou  osvobození  je,  že  daný  pozemek  není  využíván  k  podnikání,  pronajímán  či 

propachtován. V daném případě je tato litera zákona obcházena tzv. licencí na podkladě které 

jsou následně tyto státní pozemky s dopravní technickou infrastrukturou pronajímány.

Význam infrastruktury tedy nespočívá jen ve veřejném zařízení, ale i v jeho správě, 

údržbě,  službách a rozvoji, který souvisí se společenskými požadavky a fyzickým světem, 
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aby usnadnil  bezpečnou dopravu lidí  a  zboží,  poskytl  vodu k pití  i  technickému využití, 

bezpečně naložil s komunálním odpadem, poskytl energii, kde je třeba (služby a spotřeba) 

a  přenesl  informace  v  rámci  komunit  a  mezi  nimi.  Ve  střední  a  východní  Evropě 

předpokládáme růst investic do infrastruktury kolem 5% ročně, což by do roku 2025 mělo 

činit  více  než  500  miliard  dolarů.  Přispět  k  tomu  by  měl  především  růst  dopravní 

infrastruktury v západní Evropě a průmyslové výstavby v zemích bývalého Sovětského bloku. 

Podíl regionu na globálních výdajích vzhledem k vysokým státním dluhům řady zemí podle 

odhadů mírně poklesne, přibližně ze 7 na 6%. Dluh po globální krizi ekonomiky doposud 

zatěžuje, zejména pak Maďarsko, Polsko a částečně už i Českou republiku. V České republice 

v následujících letech očekáváme období určitých rozpočtových omezení, ne však takových 

škrtů,  jejichž  svědky  jsme  byli  v  některých  periferních  ekonomikách  eurozóny.  Zároveň 

očekáváme, že výdaje na sociální a dopravní infrastrukturu začínají být v roce 2018 ovlivněny 

fiskální zdrženlivostí. Naše města a obce se stále rozvíjejí a proměňují. Do částí, do kterých 

není zavedena elektřina nebo vodovod, se přivádí novými vodovody pitná voda v dostatečném 

množství a s požadovaným tlakem. Z částí, které nejsou odkanalizovány, se odvádí novou 

kanalizací  vznikající  splaškové a  podle potřeby srážkové vody.  V některých případech se 

zajišťuje již obsluha nepříliš hustě osídlených oblastí. 

To vše stojí  nemalé peníze a  návratnost  je  dle  investorů „nízká“.  Na druhé straně 

stojíme  před stárnutím vodovodní  a  kanalizační  infrastruktury.  To přináší  nutnost  obnovy 

stávající vodovodní a kanalizační sítě. Cílem všech investorů je vkládat do rozvoje a obnovy 

své infrastruktury jen tak velké peníze, jak je nezbytně nutné a zároveň vědět, že navržené 

řešení bude dobře fungovat při obsluze stávajícího rozsahu území i při napojení nových částí 

v budoucnu. Z pohledu majetkových daní je jakákoliv investice výhodná, neboť se tím zvyšují 

ceny prodaných nemovitostí včetně jejich převodu v budoucnosti. Výhodnější by ještě byla, 

kdyby se přestalo stavět na „zelené louce“ a povinnost investorů by směřovala k obnovám 

středu měst,  zastaralým průmyslovým podnikům a jiným lokalitám v extraviánu příslušné 

obce nebo města, neboť zde by byly majetkové daně ještě vyšší a přitom by se nezabírala 

zemědělská půda a jiné nemovitosti v souladu s ekologickými potřebami. Jsem toho názoru, 

že pokud stát disponuje zejména poměrně kvalitní sítí silnic, železnic, ale i možností vodní 

dopravy, je mnohem přitažlivější pro potenciální investory. Spolu s růstem dopravy se navíc 

zvyšuje i ostatní spotřeba, rozvíjejí se služby a vznikají další příležitosti pro vznik pracovních 

míst. Je třeba uvést, že nemůžeme říci, že máme dobrou a kvalitní např. dopravní 
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infrastrukturu,  proto  platí  poměrně  jednoduchý  závěr–  státu  se  prostě  ze  všech  možných 

pohledů vyplatí investovat do rozvoje a modernizace silnic, železnic, vodních cest, energetiky 

a digitálních sítí.

Dopravní  infrastruktura  je  historicky  v  ČR  kvantitativně  rozvinutá,  ale  značně 

zchátralá. Kumulovaný dluh na údržbě železnic se odhaduje na cca dvě stě miliard korun a na 

silniční síti na cca osm set miliard korun. Postupné odstranění zanedbané údržby je neustále 

odsouvaný  úkol,  který  je  navíc  silně  diferencovaný  podle  regionů.  Rozhodně  nebudou 

prostředky  na  rozjezd  megalomanských  staveb  typu  plavební  kanál  Dunaj-Odra-Labe. 

Je potřeba se rozejít s „betonovým“ pojetím prostavět objemy bez ohledu na šanci dokončení 

stavby.  Z  hlediska  výše  uvedeného  lze  dovodit,  že  stát  je  velmi  dobrým  „přitažlivým“ 

investorem nových staveb, ale špatným vlastníkem nemovitostí z hlediska jejich údržby, která 

jeho nemovitý majetek z hlediska ceny udržuje v cenové hladině nebo zhodnocuje. 

Jak  bylo  uvedeno  na  příkladu  ČD,  podobná  situace  nastává  u  dotované  osobní 

dopravy,  kterou  si  u  dopravců  objednává  stát,  kraje  a  obce  (v  samostatné  působnosti) 

a sjednává s nimi smlouvy v rámci tzv. veřejné služby. Stát jako územní samospráva je totiž 

mj.  také osvobozen od daně silniční (avšak dopravce může být ziskový).  Nevýhodou této 

smlouvy je potom skutečnost, že např. kraj má ze zákona povinnost dopravci zajišťujícímu 

základní  dopravní  obslužnost  v  rámci  závazku  veřejné  služby  uhradit  vykázanou 

prokazatelnou ztrátu a je tedy právně sporné, zda může sjednat ve smlouvě úhradu v jiné výši,  

se kterou dopravce uspěje ve výběrovém řízení. V autobusové dopravě, jejíž financování se 

děje  podobným  způsobem,  se  kvůli  tomuto  problému  dostal  do  sporu  Dopravní  podnik 

Ústeckého  kraje, a.  s.  a  došlo  k  závažné  krizi,  která  v  roce  2006  opakovaně  ochromila 

veřejnou dopravu v kraji.  Pokud je v tomto případě kraj (potažmo stát)  povinen dopravci 

dorovnávat prokazatelnou ztrátu, ztrácí jakýkoliv smysl konkurenční prostředí a je lhostejno, 

který subjekt veřejnou službu zabezpečuje. Vzniká však otázka, zda např. u Českých drah, 

nezachovat jejich přirozený monopol s ohledem na vlastnictví drážních budov, kolejí a jiných 

nemovitostí,  odborných  služeb,  neboť  není  zřejmé  z  hlediska  této  koncepce  (podpořené 

soudem –  příloha),  zda  do  hrazených  ztrát  soukromému  dopravci  nezahrnout  i  poplatky 

a daně za využití majetku a služeb. 

V této souvislosti uvádím, že je naprosto nelogické, aby soukromé obchodní korporace 

usilovaly v nesouladu s definicí podnikání o předem finančně zajištěnou právními předpisy 

činnost,  která  je  ztrátová.  S  ohledem na  legální  daňové  úniky by se  měl  stát  inspirovat 

leteckou dopravou, která se postupně stává mezinárodní veřejnou službou, kdy v letištních 
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poplatcích cestujících a komerčních poplatcích dopravce je zahrnuto vše ke krytí potřebných 

nákladů a odborných služeb (bez ohledu, který subjekt tuto dopravu provozuje).

Vzhledem k výše uvedenému, je nutno konstatovat, že teritoriální ohraničenost státu 

tvoří základ jeho politické jednoty a národní autonomie i z hlediska nepřímých daní. Státy 

představují  politické  jednotky  vymezené  svojí  teritorialitou,  hranicemi,  obyvatelstvem, 

státním aparátem, právní subjektivitou, státní suverenitou a monopolem legitimního využití 

síly,  s  čímž  souvisí  i  zdaňování  majetku.  V  této  souvislosti  je  třeba  uvést,  že  moderní 

centralizované státy v Evropě (16.–18. stol.) přešli z principu personality – osobních vazeb 

feudální společnosti k principu teritoriality – podřízení všech, kdo jsou na území státu zde 

uplatňované moci (Gerloch, Hřebejk, Zoubek 2013). Tak např. Jean Bodin prohlašuje za stát 

každou řádnou vládu nad větším počtem subjektů disponující  suverénní  mocí  a podstatné 

znaky severenity panovníka vyjádřil v těchto prerogativech; (1) moc dávat zákony, (2) právo 

války a míru, (3) oprávnění jmenovat úředníky, (4) pravomoc nejvyššího soudnictví, (5) právo 

amnestie, (6) právo na poslušnost a věrnost, (7) pravomoc vydávat peníze, a (8) pravomoc 

zdaňovat občany.110 

Opakem  výše  uvedeného  je  trh,  který  se  snaží  o  eliminaci  politických  a  jiných 

překážek  fungování  tržního  mechanismu.  Jeho  hlavním atributem je  teritoriální,  ale  taky 

univerzální rozpínavost, snaha o změnu všech stránek společenského života na tržní. Je ale 

povinností  státu,  aby tuto  rozpínavost  udržel  v  potřebných  mezích.  Vědomé  ovlivňování 

ekonomických procesů zejména ingerence státu investicemi do infrastruktury závisí od vůle 

jednajících subjektů (zájmu státu). Na jedné straně je dána objektivní nutností danou stupněm 

rozvoje civilizačních procesů,  na druhé straně je  dáno potřebou řídících subjektů uchovat 

sociální  soudržnosti  jednotlivých  entit.  Jednotlivé  vzájemné  protikladně  působící  zájmy 

vyžadují  existenci  subjektu  nadaného  mocí  (státu)  k  prosazení  systémových  zájmů.  Tato 

činnost  státu  má  ve  svých  důsledcích  konečný  vliv  na  všechny  druhy daní,  zejména  na 

systémy zajišťující příjem do státního rozpočtu (EET) a zabraňující daňovým únikům.

Jak jsem již výše uvedl daň z přidané hodnoty posiluje spotřebu a poskytnutí služeb 

a má značný dopad na všechny vrstvy obyvatelstva. Její správná volba je značně důležitá 

z hlediska udržení sociální rovnováhy ve státě, na což reaguje právní úprava zavedením dvou 

nebo více sazeb DPH. Tato úprava má potom dlouhodobý a značný vliv nejen na samotný 

výběr DPH, ale i na daň z nabytí nemovitých věcí. Zvláště plátce DPH dodává např. osobě 

110 Vnitřní aspekty takové suverenity rozpracoval také Thomas Hobbes nebo J. J. Rousseau, viz GERLOCH, A., 
HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 93. 
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nepovinné k dani novou nemovitou věc jako např. rodinné domy, bytové jednotky, inženýrské 

sítě, právo stavby, čímž de facto zakládá budoucí výši daně z nabytí nemovitých věcí, a nebo 

ji zhodnocením nemovité věci podstatně navyšuje. 

Pokud hovoříme o DPH nemohu nezmínit nový systém elektronické evidence tržeb. 

Tento systém upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Ustanovení  se  vážou,  jak  uvádí  důvodová  zpráva,  na  současný  zákon  č.  586/1992  Sb., 

o  daních  z  příjmů,  když  uvádí  že  fyzické  osoby jsou poplatníky  této  daně.  Elektronická 

evidence tržeb (EET) jako nástroj k zabezpečování vyšších příjmů do státního rozpočtu se 

zabývá především nepřímou daní (DPH, spotřební daně). Systémem EET stát získává finanční 

prostředky, které jsou zajištěny přesnějším odvodem nepřímých daní a z velké části zamezují 

daňovým únikům.  V důsledku první fáze, která v současné době běží, již stát vydělal nad 

rámec běžných příjmů několik miliard korun. Tudíž je vidět, že tato  legislativní úprava je 

cestou  správným  směrem a  také  podporuje  vztah  k  majetkovým  daním, s  ohledem  na 

poskytování  různých  dotací,  státních  podpor  např.  za  účelem  bytové  výstavby,  podpory 

podnikání apod. Fyzické a právnické osoby potom, díky těmto prostředkům provádí stavby 

rodiných domů, bytů nebo takové objekty využívají  v rámci jejich podnikatelské činnosti. 

Přes  velký  úspěch  tohoto  systému,  je  ale  nutno  připomenout  významné  daňové  ztráty, 

zejména z  výše uvedených drážních licencí,  osvobození  od daní z  nemovitých věcí,  když 

právě tady dochází  k  obrovským únikům, především u daně  z  nemovitých věcí,  přestože 

existují různá inovativní řešení, nejen v této disertační práci uvedené.

Dále  je  významné uvést,  že  Evropská unie se  také  dohodla na  harmonizaci  svých 

předpisů o zdanění zboží111 a služeb, a to z důvodu, aby se zabránilo narušení hospodářské 

soutěže mezi státy EU. Komise v současné době pracuje na reformě systému DPH Evropské 

unie. Systém by měl být jednodušší a více zamezovat podvodům v této oblasti a měl by být 

vládám  členských  států  schopen  efektivně  přinášet  příjmy.  Neméně  závažnou  otázkou 

budoucnosti je spravedlivé přeshraniční zdanění, vzhledem k četným případům přeshraniční 

spolupráce by zákony jedné země neměly fyzickým a právnickým osobám umožňovat únik 

zdanění v jiném státě. Tomu by měl čelit Akční plán přijatý v Bruselu dne 6. 12. 2012, jehož 

realizace započala výměnou informací a vytvořením mechanismu rychlé reakce, zejména na 

organizované podvody a daňové úniky.

111 Dodáním zboží do jiného členského státu EU se podle zákona rozumí převod vlastnického práva k majetku, 
tedy převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, přičemž zboží musí být skutečně přepraveno do jiného 
členského státu.
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10. Zdaňování majetku v kontextu Evropské unie

Každý členský stát  má svůj  daňový systém, resp.  svoji daňovou soustavu, která je 

v základě rozdělena na dvě kategorie daní, a to na daně přímé a daně nepřímé. Majetkové 

daně  i  v  těchto  členských  státech  spadají  do  kategorie  přímých  daní,  přičemž  tato 

problematika je v rámci suverenity, stále záležitostí (otázka však zůstává do jaké doby) těcho 

států  a  v  některých  případech  jejich  místních  orgánů.  EU  tedy  nemá  přímou  roli  při 

stanovování  daní,  avšak to  zní docela přímočaře.  Ve skutečnosti  dochází v tomto procesu 

k  naplňování  určitých  zásad,  tedy  např.  respektování  vzájemné  závislosti  evropských 

ekonomik nebo volného pohybu a nediskriminace. Přinejmenším to znamená, že EU svým 

dohledem na vnitrostátní pravidla členských států, koordinací vztahů a svými rozhodovacími 

procesy (nařízení, směrnice) zasahuje do této ,,autonomní“ oblasti majetkových daní. Jako 

názorný  příklad  mohu  uvést  článek  1  Protokolu  o  výsadách  a  imunitách  Evropské 

unie; ,,prostory a budovy Unie jsou nedotknutelné. Jsou vyloučeny z domovních prohlídek,  

rekvizic,  zabavení či  vyvlastnění.  Majetek a pohledávky Unie se nemohou stát předmětem  

jakéhokoli  výkonu  správního  nebo  soudního  rozhodnutí  bez  zmocnění  Soudního  dvora“. 

Zajímavé je také postavení a působnost Evropské centrální banky ve vztahu k nemovitým 

věcem, neboť podle Smlouvy o fungování  Evropské unie,  má ve všech členských státech 

nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle vnitrostátního práva právnickým 

osobám. Tak např. zákon o obchodních korporacích v České republice přiznává právnické 

osobě právo nabývat nemovité věci již od jejího založení, neboť podle ustanovení § 19 může 

být  nemovitá  věc  nepeněžitým  vkladem.  Pokud  tedy  může  právnická  osoba  nabývat 

a zcizovat movitý majetek a nemovité věci tak to stejné platí i pro Evropskou centrální banku. 

Pochopení zdanění na celém kontinentu je důležité, aby se zajistilo, že daně v rámci 

eurozóny a jednotného trhu budou spravedlivé,  říká EU, nezbývá než dodat,  že  k takové 

daňové  spravedlnosti  je  také  potřeba  účinného  provádění  kontroly  ze  strany Evropského 

parlamentu,  který by měl  vyvažovat  kontrolu  rozpočtových procesů Komise.  EU má titiž 

zájem na co největším výnosu daní, každého členského státu, neboť jeho velikost má vliv na 

růst  míry  hrubého  domácího  produktu  (HND),  tedy  jako  směrodatného  nástroje  a  podle 

kterého se také stanoví  příspěvek členských států do rozpočtu EU. Rozpočtový proces  je 

základním prvkem rozpočtové politiky EU a tedy formuje své příjmové a výdajové rámce, ve 

kterých se odráží zájmy jednotlivých členských států.
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Graf 6: Daňové příjmy (včetně povinných sociálních příspěvků), 2004-2016 

  EU-28 a EA-19 (% HDP)

Poznámka: EA 19 (Eurozóna 19 členských států: BE, DE, IE, EE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, 

LT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, SK, FI) 

Zdroj: Eurostat

Jak  jsem  již  uvedl  majetkové  daně  mají  vztahy  k  dalším  přímým  daním,  ale 

i  nepřímým.  Vzhledem k tomu,  že  převážná  většina  daňových  opatření  ,,z  dílny“  EU je 

o nepřýmých daních (nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti 

daňovým únikům) tak můžeme také hovořit o určitém vztahu EU k majetkovým daním, neboť 

tyto  činnosti  zabezpečují  vyšší  podíl  výnosu  daně  a  tím  zvyšují  investice  např.  do 

infrastruktury, bytové výstavby atd., když se následně z těchto ,,materiálních komodit“ odvádí 

např. daň z nemovitých věcí, daň silniční, ale i daň z příjmů (viz předchozí kapitola).

Zajímavé je tedy srovnání výběru daní s ohledem na daně přímé (majetkové daně) 

a daně nepřímé, do nichž spadá např. daň z přidané hodnoty a spotřební daně.  Infografik 

Evropského parlamentu ukazuje rozmanitý obraz v celé EU, pokud jde o daňové sazby, druhy 

daní a příjmy vytvořené daňovým systémem. Tyto údaje jako procento hrubého domácího 

produktu a získané od roku 2012 do roku 2015 prezentují několik zajímavých trendů v celé 

EU. Nejvíce daní vybírá Dánsko (50%), přičemž  Finsko a Švédsko mají  stejnou vysokou 

úroveň daňových příjmů (44%). Je rovněž zajímavé porovnání s ostatními zeměmi, kde byl 

mnohem  větší  výnos  z  nepřímých  daní.  Vyjímky  jsou  také  zřetelné  při  rozdělení  tzv. 

východ/západ,  když  západoevropské  národy  obecně  vidí  vyšší  příjmy  z  nepřímých  daní, 

zatímco na východě kontinentu je pravý opak.112

112 World Economic Forum: Who pays the most tax in the EU? Dostupné na: 
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/who-pays-the-most-tax-in-the-EU?
utm_content=buffered226&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

134134134134134134134134134



Evropská unie tedy nijak nemůže (zatím) zasahovat do toho, jak a na co členské státy 

utratí své daňové příjmy, avšak určitým způsobem zasahuje, neboť kvůli rostoucí vzájemné 

závislosti ekonomik EU mohou země, které mají příliš vysoké výdaje a příliš se zadlužují, 

ohrozit růst svých sousedů a narušit stabilitu eurozóny. Toto riziko minimalizují koordinací 

své hospodářské politiky.  Cílem mnohé legislativy EU113 jednotlivým státům je snaha, aby 

výdaje ze státního rozpočtu byly spravedlivější, efektivnější a prorůstové.

Evropská  unie  by přímo neměla  hrát  ve  věci  daní  a  daňových sazeb  žádnou roli, 

zejména jak vysokou daň jednotlivé osoby platí v příslušném státě by mělo zůstat věcí moci 

výkonné a zákonodárné daného státu. Úlohou EU je pouze dohlížet, zda jsou daňové předpisy 

v souladu s politikami EU, a také vykonávat:

g  podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst;

g  zajištění volného toku zboží, služeb a kapitálu v EU (na jednotném trhu);

g  opatření proti nespravedlivým výhodám podniků v jedné zemi oproti jejich

    konkurentům v jiné zemi;

g  vyloučení diskriminace spotřebitelů, pracovníků nebo podniků z jiných zemí EU. 

Rozhodnutí EU o daňových záležitostech musí být jednomyslně přijata vládami všech 

členských států. Tak je zajištěno, že jsou zohledněny zájmy všech zemí EU. Mám za to, že 

přesto  je  takové  jednomyslné  rozhodnutí  ,,diktátem“  EU.  Jak  bylo  uvedeno  výše  tak 

u nepřímých daní  (které  mají  nejvyšší  výnosnost),  se vlády všech 28 členských států EU 

dohodly,  že vzájemně  harmonizují  své  předpisy a  minimální  sazby,  aby  zabránily 

přeshraničnímu narušování hospodářské soutěže mezi státy EU. U jiných daní, jako jsou daně 

majetkové,  z příjmu fyzických osob a zejména daní z příjmu právnických osob, je hlavní 

úlohou EU zajistit, aby byly dodržovány takové zásady jako např. nediskriminace nebo volný 

pohyb na jednotném trhu.114 Za tímto účelem je stále větší snaha po  koordinaci jednotného 

113 Tato legislativa vychází  především z toho,  že vnitřní  trh  EU s volným pohybem osob, služeb,  zboží a 
kapitálu nefunguje v plném rozsahu a že stále existují oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení. Srov. také  
zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0014/2012) o zajištění konkurenceschopnější Evropy, která 
vytváří růst a zaměstnanost, a sdělení Komise ze dne 23. května 2001 s názvem „Daňová politika v Evropské 
unii – priority pro nadcházející roky“ (COM(2001)0260).

114 Evropská unie respektuje základní hodnoty, které se historicky vyvinuli na území Evropy, a které vyjadřuje 
především ve  Smlouvě  o  Evropské  unii.  V úvodních  ustanoveních  této  smlouvy je  uvedeno,  že  EU je 
založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování  
lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a že tyto hodnoty jsou charakteristické členským státům ve  
společnosti  vyznačující  se mmj. pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí a spravedlností. Tyto 
hodnoty jsou samozřejmě rovné pro účely zavedení a správy majetkových daní, resp. pro celou daňovou 
soustavu a daňový systém. Respektování lidských práv hraje také hlavní úlohu v daních (viz článek 11 LZPS) 
a právě rozšiřování dokumentů a textu této oblasti svědčí o svém významu, když např. novým pramenem 
práva  EU se  stala  Listina  základních  práv  Evropské  unie  (2016/C  202/02).  Smlouva  o  EU zavádí  tzv. 
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přístupu EU a snaha po zabránění daňových podvodů s DPH (karuselové podvody). Cílem EU 

je  i  snaha  rušit  daňové  překážky.  I  když  mezi  většinou  zemí  EU byly  uzavřeny dohody 

o zamezení dvojího zdanění, ty však nezahrnují ve většině případů všechny daně, tzn.,  že 

osoby fyzické i právnické, jenž se přestěhují nebo investují v jiném státě EU mohou čelit 

dvojímu zdanění nebo se musejí potýkat s tamní byrokracií, čím dochází k porušení unijního 

práva a diskriminaci.

Evropská unie rovněž věnuje zvláštní pozornost spravedlivému  zdanění společností. 

Mezery  mezi  daňovými  systémy různých  států  umožňují  některým společnostem,  aby se 

uchylovaly k tzv. „agresivnímu daňovému plánování“, kterým minimalizují své daňové účty 

(problematika rezidentů nebo daně z nabytí nemovitých věcí). Tomuto riziku se má zabránit 

prostřednictvím intenzivní koordinace a sdílení informací mezi daňovými správami.

Členské státy by měly rovněž zajistit, aby jejich režimy daně z příjmu právnických 

osob byly otevřené  a  spravedlivé a  aby nebyly koncipovány tak,  aby  nekalým způsobem 

odlákaly firmy od působení  v  jiných zemích EU nebo jinak narušily tamější  základ daně 

(zástupný problém vztahující se i k majetkovým daním). Proto členské státy podepsaly také 

kodex chování  v této oblasti  spolupráce.  Jedenáct zemí EU v současné době také vytváří 

společný systém daně z finančních transakcí, který zajistí, aby se finanční sektor spravedlivě 

podílel na nákladech recese, jíž byl v minulosti hlavní příčinou (a také vzhledem k tomu, že 

obdržel  značné  částky  státní  podpory).  Tyto  plány počítají  s  tím,  že  přinesou  významné 

příjmy, neboť současná konjuktura svědčí vysoké mobilitě finančních transakcí.

Je jen na škodu věci, že EU nevyřešila a ani se o to zatím nesnaží tzv. „daňové ráje“,  

které  jsou  podrobně  zmapovány  OECD  od  roku  2008.  Určitou  inspirací  bude  provádění 

Cášské  smlouvy  o  francouzsko-německé  spolupráci,  které  se  bezesporu  dotkne  daňové 

politiky mezi těmito státy a bude inspirací pro další členské státy EU v pobrexitovém období 

v oblasti daní, jak v dvoustranné, tak i mnohostranné spolupráci.

10.1. Zdaňování majetku ve státech sousedících s Českou republikou

S  ohledem  na  systematiku  této  práce  a  jejího  cíle  i  účelu  budu  dále  odkazovat 

a  rozebírat  majetkové  daně  a  další  potřebné  údaje  především  všech  států  sousedících 

,,trojgaranci“ lidských práv, a to: i) Práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské 
unie mají stejnou právní sílu jako smlouvy o založení EU. ii) Evropská unie přistoupí k Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod. iii) Základní zaručená práva, která vyplývají z ústavních tradic 
společných členským státům, tvoří obecné zásady práva EU.
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s Českou republikou. Pro určité srovnání v grafickém znázornění však budu argumentovat 

i  jinými  členskými státy EU. Vývoji  majetkových daní  na Slovensku od roku 1993 však 

věnuji pozornost následující samostatnou kapitolou, a to zejména s ohledem na dlouholetý 

společný státní svazek, společné zájmy, stejnou kulturu a právní řád.

Graf 7: Daňové příjmy vybraných států (včetně povinných sociálních příspěvků) 

  2015-2016 (% HDP)

Zdroj: Eurostat

10.1.1. Rakouská republika

Obdobně  jako  v  České  republice  podléhá  pozemkové  dani  (dani  z  nemovitosti) 

vlastnictví  pozemků  v  Rakouské  republice.  Obdobně  jako  v  České  republice  jsou  daně 

z  nemovitostí  vybírány pro obce a jsou jejich příjmem do obecních rozpočtů.  Pokud daň 

z nemovitosti překročí částku 75 € ročně, pak se platí čtvrtletně. Základem daně z nemovitostí 

je  odhadní  cena  pozemku  či  nemovitosti.  Předmětem  daně  jsou:  a)  zemědělské  a  lesní 

nemovitosti;  b) reality, tj., rodinné domy, pozemky a budovy evidované jako základní jmění 

fyzických a právnických osob. Sazba daně z nemovitostí je progresivní. Je stanovena v ‰ 

z odhadní ceny nemovitosti.

Od daně jsou osvobozeny:

a) pozemky a byty ve vlastnictví Červeného kříže; 

b) veřejné ulice, náměstí, cesty, mosty atd.; 

c) tekoucí vodstvo; 

137137137137137137137137137



d) pozemky, na kterých se provádí činnosti v zájmu zlepšení vodní a půdní kvality;

e) hřbitovy; 

f) nově postavené byty. 

Předmětem daně z převodu nemovitosti daně jsou nemovitosti, které prošly některým 

z těchto úkonů: a) nákup nebo výměna;  b) nerozdělené dědictví; c) postoupení práva. Zde by 

se měla poučit Česká republika, neboť převod práv k družstevním bytům se u nás nezdaňuje. 

Obdobně jako v ČR jsou zákonem stanoveny s určitým rozdílem jiné majetkové daně.

10.1.2. Spolková republika Německo

Německý daňový systém je složitý (podobný Dánskému) a vybírané daně se dělí podle 

úrovně  na  spolkové  daně,  krajské  daně  a  obecní  daně.115 Struktura  majetkových  daní 

a mechanismus stanovení daně z nemovitostí je pak v německu podobná jako je tomu v česku. 

Zákon uvádí základní sazbu, která se pak násobí municipálními koeficienty s rozdílem, že 

v Německu může obec ve větší míře ovlivnit výši koeficientu. Pokud se jedná o převodové 

daně,  tj.  daň dědickou,  daň darovací  a  daň z převodu nemovitostí  tak se zcela ztotožňuji 

s  argumentací  P.  Svobodové,  kde  důvodem  vyššího  daňového  zatížení  v  Německu  než 

v České republice u daně dědické a darovací je skutečnost, že u nás byly první dvě skupiny 

(manželé  a  příbuzní  v  řadě  přímé  a  příbuzní  v  řadě  pobočné),  tedy  nejčastější  skupiny 

nabyvatelů, od daně osvobozeny.116 Daň z převodu nemovitostí je srovnatelná v obou zemích. 

Dále je třeba doplnit, že místní daní, která je vybírána a považována za nejdůležitější 

originální příjem obcí je tzv. Gewerbesteuer (je možné přeložit jako daň z obchodu či jako 

daň  z  hospodářské  činnosti  případně  jako  živnostenskou  daň),  jejíž  subjektem  je  každá 

obchodní  společnost  či  podnikatel.  Daň  neplatí  samostatně  výdělečné  osoby  jako  např. 

novináři,  lékaři  nebo  architekti,  ani  neziskové  organizace.  Předmětem  daně  ja  samotná 

obchodní činnost a základem daně je zdanitelný zisk vypočítaný pro účely daně z příjmů nebo 

korporátní daně. Sazba daně závisí od konkrétní obce.117

115 Zastupitelský úřad ČR Berlín: Souhrnná teritoriální informace. Str. 68 Berlín 2015. [online]. Dostupné na: 
services.czechtrade.cz/pdf/sti/nemecko-2011-10-01.pdf

116 SVOBODOVÁ, P.  Srovnávací studie daňových soustav ČR a Německa (diplomová práce).  Masarykova 
univerzita – Ekonomicko-správní fakulta. 2010. Str. 80 an. 

117 Federal Central Task Office: Basics of trade tax. Berlin 2009. [online]. Dostupné na: 
http://www.steuerliches-info- 
center.de/SharedDocs/Downloads/EN/Investorenstelle/005_Gewerbesteuer_EN.pdf? blob=publication File
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10.1.3. Polská republika

Polský daňový systém je v mnoha aspektech podobný českému daňovému systému. 

Do majetkových daní spadá:

a) daň z nemovitosti;

b) daň z převodu nemovitosti;

c) daň darovací a dědická;

d) daň z držení psů;

e) daň silniční.

Polský daňový systém počítá  s  daní  z  nemovitostí,  jenž  zahrnuje  daň z  pozemků, 

budov a staveb. Dalším druhem samostatné daně je daň zemědělská a daň lesní. Základní 

zásadou zdaňování je, že zemědělské pozemky jsou zdaňovány zemědělskou daní, lesy jsou 

zdaňovány daní lesní a zbývající pozemky daní z nemovitostí. Není bez zajímavosti, že lesní 

a  zemědělská  půda,  na  kterých  je  provozována  podnikatelská  činnost,  jsou  zdaněny daní 

z nemovitostí.  Daně z nemovitostí  vycházejí  z vyhlášky ministra financí a mohou se lišit 

podle rozhodnutí  místních samosprávných orgánů. Místní daně jako např.  daň z pozemků 

a  nemovitostí,  daň  z  obchodní  činnosti,  daň  ze  psů  mohou  být  stanoveny orgány místní 

samosprávy. 

Darovací  a  dědická  daň  v  Polsku  vychází  z  tržní  hodnoty  daného  majetku,  je 

konstruována progresivně a její úroveň závisí od vztahu dárce a obdarovaného. Sazba daně se 

pohybuje od 3 % do 20 %. Dědici v přímé linii platí nižší daně (v některých případech jsou od 

daně osvobozeny).
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11. Komparace zdaňování majetku v České republice

      a Slovenské republice

 

Prvního ledna 1993 přestal existovat samostatný Československý stát a vznikli  dva 

suverénní  a  nezávislé  státní  útvary,  Česká  republika  a  Slovenská  republika.  Po  dlouhých 

šestasedmdesáti letech soužití dvou národů – Čechů a Slováků „sňatek z rozumu“ ztratil svou 

opodstatněnost a politické reprezentace obou národů dospěli k názoru, že je čas se rozejít 

a hledat své místo v rodině evropských národů každý zvlášť. O této skutečnosti bylo napsáno 

tolik stránek objektivně jí hodnotících i subjektivně jí deformujících, že pro nás i vzhledem 

k  meritu  zkoumaného  problému  není  předmětem  zájmu,  ani  jakéhokoliv  parciálního 

hodnocení.

Pozornost  je  však  žádoucí  věnovat  především  dalšímu  vývoji  uvedených 

následnických států v jednotlivých oblastech společenského života i  právní oblasti  a tudíž 

nevětší pozornost v této kapitole budu věnovat právě Slovenské republice. 

11.1. Slovenská republika

Mou snahou i badatelskou ambicí bude komparace vývoje daňových zákonů a daňové 

soustavy po lednu 1993 z důvodu hledání společných i rozdílních znaků tohoto vývoje ke 

prospěchu hledání nové kvality zejména majetkových daní v stávající daňové soustavě. Stejná 

výchozí pozice a následující její obohacování a vývoj mi umožní hledat a doufám, že i najít 

žádoucí  kvalitu  i  v  této  oblasti  rozvoje  práva  a  jeho systému s  přirozeným akcentem na 

předmět našeho bádání.

Stav k 1. lednu 1993, který byl v České republice je obecně znám a věnovali jsme mu 

pozornost v předcházející částí této práce. Jaká byla situace ve Slovenské republice v daném 

období  je  problém,  který  musíme  objasnit  co  nejdřív  a  od  něho  odvineme  další  vývoj 

zkoumané problematiky ve Slovenské  republice.  Tak především také  Slovenská  republika 

měla identickou výchozí bázi jako Česká republika v daňovém zákonodarství s tím, že ústava 

Slovenské republiky na rozdíl od české ústavy přímo v textu expressis verbis kvalifikovala 

právní postavení daní a poplatků i jejich struktur; „Daně a poplatky jsou státní a místní. Daně  

a poplatky je možné ukládat zákonem nebo na základě zákona.“118 

118 Zákon č. 420/1992 Zb. – Ústava SR, čl. 59 odst. 1 a 2.
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Slovenská  republika  převzala  stávající  daňovou soustavu s  tím,  že  v letech  1991 –  1992 

se započali naplňovat cíle daňové reformy. Především tu byl primární cíl a to: 

1. Realizace fiskální funkce daní, čili naplnění veřejných rozpočtů.

2. Instalace daňové spravedlnosti.

3. Sledování makro i mikroekonomických cílů hospodářské politiky státu. 

4. Nastolení pružnosti daňové soustavy.

5. Redukce daní.

6. Otevírání domácí ekonomiky zahraničním trhům a investorům. 

Tyto  snahy  vrcholili  přijetím  zákona  č.  212/1992  Zb.  o  soustavě  daní  ještě  Federálním 

shromážděním ČSFR, podle které i ve Slovenské republice byla přijata daňová soustava.

Tabulka 10: Daňová soustava samostatné Slovenské republiky (do roku 2004)

PŘÍ M É DANĚ NEPŘÍ M É DANĚ
1. Důchodové 1. Univerzální

Daň z příjmu fyzických osob Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu právnických osob 2. Selektivní (spotřební daně)

2. Majetkové Daň z vína
Daň z pozemků Daň z piva
Daň ze staveb Daň z lihu a lihovin
Daň z dedictví Daň z tabáku a tabákových výrobků
Daň darovací Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.
Daň z přechodu a převodu nemovitostí
Silniční daň

Zdroj: Vlastní zpracování.

Radikálnější změny nastali až roku 2004, kdy proběhla druhá daňová reforma, kterou 

je  možno  s  odstupem času  považovat  za  skutečně  revoluční,  protože  zakotvila  daňovou 

soustavu, která je platná i v současnosti (viz tabulka 11.). Důvodů na radikální změnu bylo 

několik.  Především  několikaleté  zkušenosti  správců  daně  ukázali,  že  výnosy,  zejména 

z  majetkových  daní  nebyly  adekvátní  k  námaze  a  administrativní  náročnosti,  kterou  si 

správa majetkových daní vyžadovala. Dalším problémem byla protiprávní aktivita povinných 

osob snižovat daňový základ. Zejména v souvislosti s přechodem a převodem nemovitostí 

byla  jejich snaha ovlivňovat  znalce,  aby znaleckými posudky  „otřásly“ cenu nemovitosti 

a obcházely regule stanovené příslušným právním předpisem.119 

119 Původně to byla vyhláška č. 465/1991 Zb. o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení  
práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. Posléze ji nahradila vyhláška 
č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku.
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Tabulka 11: Daňová soustava samostatné Slovenské republiky (od roku 2005)

PŘÍ M É DANĚ NEPŘÍ M É DANĚ
1. Důchodové 1. Univerzální

Daň z příjmu fyzických osob a právnických osob Daň z přidané hodnoty
2. Místní daně 2. Selektivní (spotřební daně)

Daň z nemovitostí Daň z lihu
Daň za psa Daň z tabákových výrobků
Daň za užívání veřejného prostranství Daň z minerálního oleje
Daň za ubytování Daň z elektřiny, uhlí a zemního plynu
Daň za prodejní automaty Daň z alkoholických nápojů
Daň za nevýherní hrací automaty
Daň za vjezd a setrvání mot. vozidla v historické části města
Daň za jaderné zařízení
Daň z motorových vozidel (zák. č. 361/2014 Z.z. vyňata z MD)

Poznámka: 1) Daň z motorových vozidel byla zákonem č. 361/2014 Z.z. vyňata z místních daní.

                   2) Daň z alkoholických nápojů nahradila v září 2012 spotřební daně z vína a piva. 

Zdroj: Vlastní zpracování.

Poplatník tedy takovým způsobem snižoval neoprávněně daňový základ a tím i svou 

daňovou povinnost.  Také se nepříliš  osvedčila  progresivní  daň z  přidané hodnoty a  proto 

přinesla daňová reforma v roce 2004 tyto klíčová opatření:

g  rovnou sazbu daně z příjmů fyzických a právnických osob na úrovni 19%;

g  jednotnou daň z přidané hodnoty, také na úrovni 19%;

g  zrušení daně dědické, darovací a daně z převodu a přechodu nemovitostí; 

 g  redukce vyjímek, speciálních režimů a odpočitatelných položek.

V lednu roku roku 2014 vydal Ústavní soud Slovenské republiky ústavní nález sp. zn. 

PL.  ÚS 5/2012 ze  dne  22.  ledna  2014,  jehož  základní  otázkou bylo,  zda  zmocnění  dané 

zákonem, aby obce stanovily výši daně z nemovitosti na svém území, je provedeno ústavně 

konformním způsobem. Rozhodnutí  je významné i  tím,  že soud vymezil  základní  kritéria 

ústavního přezkumu daňových předpisů a poplatků.

Kromě inspirace zahraniční judikaturou (včetně judikatury českého Ústavního soudu) 

řešil  slovenský  ústavní  soud  důležitou  otázku  úlohy  soudního  přezkumu  v  politických 

otázkách. Spor se týkal novely zákona o místních daních a několika místních předpisů obcí, 

které  na  svých  územích  zdanily  v  návaznosti  na  uskutečněnou  fiskální  decentralizaci 

nemovitý majetek. Ústavní soud se v úvodu zabýval svou úlohou při řešení sporů, které jsou 

tradičně předmětem politiky.  K tomu Ústavní soud v souvislosti  s  přezkumem daní  (příp. 

poplatků  a  jiných obdobných  veřejných  dávek)  uvedl  následující:  v  první  řadě  akceptuje 

skutečnost,  že sféra daní (resp.  poplatků) patří  do okruhu  „politických otázek“, ve vztahu 
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k nimž je zapotřebí respektovat vyšší míru autonomie zákonodárce, případně jiného orgánu 

veřejné moci, kterému je na základě zákona svěřena pravomoc ukládat daně, příp. poplatky. 

Tato  skutečnost  se  objektivně  musí  projevit  v  intenzitě  (rozsahu)  věcného  zaměření 

a metodiky ústavního přezkumu, který by měl zahrnovat přezkoumávání:

g  respektování principu legality, tj. zda byla přezkoumávaná daň uložena zákonem, 

    resp. na základě zákona;

g  zda uložení předmětné daně sleduje legitimní cíl a má racionální základ;

g  zda předmětná daň nepředstavuje pro poplatníky (skupiny poplatníků) zjevně   

    nadměrnou zátěž, tj. zda není z hlediska vztahu mezi sledovaným veřejným       

    zájmem a legitimním individuálním zájmem poplatníka (skupin poplatníků)     

    extrémní disproporce (zákaz extrémní disproporcionality);

g  zda uložení předmětné daně není projevem zjevného, resp. svévolného porušení 

    ústavního principu rovnosti.

Podle Ústavního soudu musí  i  samosprávný orgán respektovat  při  tvorbě vlastních 

předpisů  ústavní  řád  a  není  důvod  předpokládat,  že  bude  apriorně  přijímat  protiústavní 

předpisy.  Z  tohoto  závěru  plyne  mimo  jiné  i  fakt,  že  Ústavní  soud  nevyloučil  případný 

budoucí přezkum obecních předpisů, které by ukládaly daň z nemovitostí ve výši dosahující 

„likvidačního“ účinku.  Podle názoru navrhovatelů budou novou úpravou nejvíce postiženi 

samostatně  podnikající  zemědělci.  Ústavní  soud v  úvodu konstatoval,  že  rozdílné  daňové 

zatížení  subjektů  nelze  obecně  považovat  za  nelegitimní;  rovněž  samotné  diferencované 

zdanění  nemovitostí  sleduje  legitimní  cíle.  Za  nejdůležitější  však  považoval  fakt,  že 

konstrukce diferencovaného daňového zatížení je prostředkem k realizaci politiky.

Z  celého případu pak podle  mého názoru  plyne  i  hlubší  teoretický závěr  ohledně 

aplikovatelnosti případného antidiskriminačního práva ve věci daní a poplatků. Ústavní soud 

v tomto rozhodnutí podle mého názoru citlivě posuzoval povahu sporu, přičemž jeho obecné 

závěry o řešení politických otázek by mohly mít širší uplatnění i v jiných případech v České 

republice.

11.2. Majetkové daně

Z uvedeného výčtu daní uplatňovaných v Slovenské republice je zjevné, že od ostatní 

daňové reformy v roce 2004 jsou zákonem upraveny jenom dvě majetkové daně a to daň 

z nemovitostí obsažena v zákoně č. 582/2004 Z. z. o místních daních a místním poplatku za 
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komunální odpady a drobné stavební odpady a daň z motorových vozidel, přijatá v roce 2014, 

jako zákon č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel a o zmene niektorých zákonov, ve 

znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2016. Ve Slovenské republice je správcem daně 

z nemovitostí obec a správcem daně z motorových vozidel jsou daňové úřady, výnosy z daně 

z nemovitostí plynou do obecního rozpočtu a výnosy z daně z motorových vozidel plynou do 

rozpočtu vyššího územního celku.

11.2.1. Daň z nemovitostí

Daň  z  nemovitostí  upravuje  zákon  č.  582/2004  Z.  z.,  přičemž  tato  daň  má  trojí 

předmět zdanění a to:

1. Daň z pozemků.

2. Daň ze staveb.

3. Daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě.

Opět  budeme  sledovat  konstrukční  prvky  této  daně  tak  jako  v  případě  české  právní 

úpravy u  zákona  daně  z  nemovitých věcí.  Zákon dále  definuje  nemovitosti,  které  nejsou 

předmětem daně.120

Ad 1. - Daň z pozemků 

Subjekt daně

U  této  daně  je  poplatníkem121 především  vlastník  pozemku,  nebo  také  správce 

pozemku, který je ve vlastnictví státu nebo obce nebo vyššího územního celku. Dále zákon 

jako  povinnou  osobu  uvádí  také  fyzickou  nebo  právnickou  osobu,  které  obhospodařují 

náhradní pozemky. Dalším poplatníkem je vnímán také nájemce, ovšem za předpokladu, že 

nájemný poměr je delší než 5 let a nájemce je zapsán v katastru nemovitostí, nebo má v nájmu 

pozemky Slovenského pozemkového  fondu,  nebo  má  v  nájmu náhradní  pozemky.  Zákon 

pamatuje i na situaci, kdy není možné označit konkrétní subjekt ve vztahu uváděného výše, 

pak je  poplatníkem uživatel  pozemku.  Jestli  jde o vztah spoluvlastnický,    pak každý ze 

spoluvlastníků  je  poplatníkem v  závislosti  na  svém spoluvlastnickém podílu  a  v  případě 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů jsou oba manželé poplatníky společně a nerozdílně.

120 Srov. např. § 6 odst. 2, § 10 odst. 3 zákona o miestnych daniach
121 V originálu slovenského textu zákonodarce používá termín „daňovník“, vzhledem k tomu, že jde o přímou 

daň a tudíž se nevyskytuje eventualita subjektu - plátce daně, budeme používat náš český výraz poplatník.
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Komparace s českou právní úpravou:

Naše  právní  úprava  je  z  hlediska  kvalifikace  poplatníků  této  daně  extenzivnější, 

protože  zvlášť  rozšiřuje  poplatníky o  konkrétní  ustanovení,  součásti  státního  mechanismu 

a zejména o soukromé fondy spravující pozemky. Další rozdíl je v tom, že slovenská právní 

úprava  nezná  pacht,  jako  „speciální“ nájem,  který  umožňuje  pachtýři  užívat  také  plody 

získané na pronajatém pozemku.

Předmět daně

Předmětem daně jsou pozemky nacházející se na území Slovenské republiky a mající 

charakter orné půdy, chmelnice, vinice, ovocného sadu nebo trvalých travnatých porostů. Dále 

tvoří předmět daně také zahrady, zastavěné plochy a nádvoří, lesní pozemky, chovné rybníky 

a stavební pozemky. Zákon negativně vymezuje pozemky, které nejsou předmětem této daně. 

Jsou  jimi  pozemky zastavěné  stavbami,  které  jsou  předmětem daní  ze  staveb  nebo  bytů, 

pozemky na kterých se nacházejí pozemní komunikace, nebo pozemky na kterých jsou bytové 

stavby, přehrady, zařízení na ochranu před povodněmi apod.

Komparace s českou právní úpravou:

Naše právní úprava je velice podobná, nicméně rozšiřuje výčet pozemků, které nejsou 

předmětem této daně o lesy ochranné a zvláštního určení a lesy určené pro obranu České 

republiky.

Základ daně

Zákon upravuje diferencovaně určování  základu daně podle konkrétního předmětu. 

Podle slovenské právní  úpravy je základem daně u orné půdy,  chmelnic,  vinic,  ovocných 

sadů a trvalých travnatých porostů hodnota pozemku vypočtena násobkem výměru pozemku 

v m² a hodnota půdy za 1m², která je určena v příloze č. 1 zákona. Jinak je určen základ daně 

zastavěných ploch a nádvoří, zahrad, stavebních pozemků, kde sa uplatňuje stejný algoritmus 

výpočtu, ovšem v závislosti na hodnotě pozemku uvedené v příloze č. 2. Nakonec selektivně 

je  určen  základ  daně  u  lesních  pozemků,  chovných  rybníků  a  ostatních  hospodářsky 

užívaných  vodních  ploch,  kde  je  hodnota  pozemku určována  podle  předpisu  o  stanovení 

obecné  hodnoty  majetku.  Správce  daně  má  však  možnost  selekce  v  stanovení  hodnoty 

pozemku prostřednictvím všeobecně závazného nařízení podle místních podmínek.
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Komparace s českou právní úpravou:  

Konstrukce základu daně je v české právní úpravě (§ 5, ods. 1, 2, 3 zákona o dani 

z  nemovitých  věcí)  jednodušší  a  poněkud  praktičtější,  protože  např.  u  základu  daně 

z pozemků u hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým chovem ryb je možná alternace 

určení základu daně podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo 

jako součin skutečné výměry v m² a pevné částky 3.80 Kč.

Sazba daně

Sazba  daně  představuje  0,25%,  přičemž  správce  daně  může  roční  sazbu  daně 

všeobecně  závazným  nařízením  zvýšit  nebo  znížit  v  obci  nebo  její  části  podle  pevně 

stanovených podmínek. Konkrétní daň z pozemků dostaneme součinem základu daně a roční 

daňové sazby daně z pozemků.

Komparace s českou právní úpravou:

Podle  české  právní  úpravy  se  sazba  daně  vypočítává  diferencovaně,  uplatňují  se 

percentuální  nebo  pevné  koeficienty různé  hodnoty.  Navíc  se  sazba  daně  násobí  pevným 

koeficientem v závislosti na velikosti obce, kde se konkrétní daně vypočítají. Na rozdíl od 

jednotné a jednoduché sazby daně podle slovenské právní úpravy, jsou tedy u nás podstatně 

diferencovanější a selektivnější přístupy při určování sazby daně.

Míra  využívání  pravomocí  upravit  (v ČR)  nebo  stanovit  (v SR)  daňovou sazbu  se 

v obou zemích poměrně dost liší, jak potvrdila provedená analýza vybraných 50 českých a 50 

slovenských okresních měst. Vzorek slovenských měst byl dán schopností získat požadované 

informace a  vzorek  českých  měst  byl  stanoven  tak,  aby se  počet  obyvatel  ve  vybraných 

městech  co  nejvíce  blížil  počtu  obyvatel  v městech  slovenských.  Porovnání  příjmů  daně 

z  nemovitostí  na  jednoho  obyvatele  uvedené  na  obrázku  ukazuje,  že  rozdíly  mezi 

slovenskými městy jsou výrazně větší než mezi městy českými.122

122 Smiková, M., Sedmihradská, L. Daň z nemovitostí na Slovensku. Dostupné na: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6507915 
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Obrázek 3: Daň z nemovitostí na obyvatele v ČR a SR (2009)

Poznámka: * údaje z eur přepočteny na Sk konverzním kurzem 1 euro = 30,126 Sk.

Zdroj: Podnikatelská aliancia Slovenska.

Slovenské obce tedy mohou snížit nebo zvýšit sazbu daně u všech typů nemovitostí, 

přičemž  míra  snížení  nebo  zvýšení  se  u  jednotlivých  typů  nemovitostí  a  v  jednotlivých 

částech obce může lišit  až  desetkrát,  dvacetkrát nebo čtyřicetkrát  (viz  výše).  To je veliký 

rozdíl oproti pravomocím českých obcí, které uplatněním místního koeficientu zvyšují daň 

všem a všude stejně!123

Ad 2. - Daň ze staveb

Subjekt daně

Zákon diferencuje vlastníky staveb podle jejich přímého vztahu ke stavbě na vlastníka 

stavby, správce stavby ve vlastnictví státu, správce stavby ve vlastnictví obce a správce stavby 

ve  vlastnictví  vyššího  územního  celku.  U  nájemných  staveb  spravovaných  Slovenským 

pozemkovým fondem je povinnou osobou nájemce. V ostatních případech, kdy nelze určit 

vlastníka stavby je povinným subjektem její užívatel.  V případě spoluvlastnictví ke stavbě 

a  bezpodílového  spoluvlastnictví  manželů  zákon  identicky vymezuje  povinné  osoby jako 

u daně z pozemků.

123 Tamtéž.
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Komparace s českou právní úpravou:

I v tomto případě jako u daně z pozemků je podle české právní úpravy extenzivněji 

specifikován povinný subjekt a rovněž ve slovenské právní úpravě není aplikován institut 

pachtu a postavení pachtýře jako povinného subjektu u „speciálního“ nájmu.     

Předmět daně

Předmětem daně jsou stavby nacházející se na území Slovenské republiky s určením 

na bydlení, polnohospodářskou výrobu, garáže, průmyslové stavby a další stavby určené na 

podnikání. Zákon vymezuje i negativně stavby, které nepodléhají dani ze staveb, a to jsou 

stavby:

g  s byty nebo nebytovými prostory, které jsou předmětem daně z bytů;

  g  přehrad, vodovodů, kanalizací, zařízení na ochranu před povodněmi

     a rozvodů tepelné energie.124

Komparace s českou právní úpravou:

Podle  české  právní  úpravy  je  předmět  daně  podstatněji  redukován  s  tím,  že  je 

specifikován v príloze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 

předpisů.

Základ daně

Základ daně tvoří výměra zastavěné plochy udávaná v m². Zákonodárce dále vymezuje 

zastavěnou  plochu  tak,  že  „zastavěnou  plochou  se  rozumí  půdorys  stavby  na  úrovni  

nejrozsáhlejší  nadzemní  části  stavby,  přičemž  se  do  zastavěné  plochy  nezapočítává  

přečnívající část střešní konstrukce stavby.“125 Rovněž u stavby hromadných garáží je zvláštní 

specifikace základu daně tak, že jestli jsou umístěny pod zemí „je výměra zastavěné plochy  

v  m²,  přičemž zastavěnou plochou se rozumí půdorys  na úrovni  nejrozsáhlejší  podzedmní  

části stavby.“126

124 Zákon č. 582/2004  Z. z.,  § 10 odst. 3.
125 Zákon č. 582/2004 Z. z., § 11.
126 Tamtéž.
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Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava je podstatně širší,  protože k shodnému základu u upravených 

podlahových ploch používá na výpočet základu daně součin s koeficientem 1,22 nebo 1,20, 

podle toho jestli jde o zdanitelnou jednotku v budově bytového domu, či nikoliv.

Sazba daně

Daň je splatná jednou v roce a sazba daně představuje 0, 033 eura za každý i započatý 

m² zastavěné plochy. Výši sazby může správce daně zvýšit nebo snížit všeobecně závazným 

nařízením a to na základě podmínek místa, kde se stavba nachází. Tato fakultativní možnost 

se projeví jako význmaný konstrukt daně zejména ve větších městech, jako je např. Bratislava 

nebo Košice, které mají více relativně samostatných městských částí s různými hodnotovými 

kritérii a cenami nemovitostí. Výpočet daně ze staveb je poměrně jednoduchý a představuje 

součin základu daně a roční daňové sazby.

Zákon opět stanovuje jednotnou sazbu daně pro všechny typy staveb a to 0,033 EUR 

za  každý  započatý  m2 zastavěné  plochy.  Obce  mohou  sazbu opět  upravit,  přičemž horní 

hranicí sazby daně ze staveb je čtyřicetinásobek nejnižší sazby u staveb určených pro bydlení. 

U vícepodlažních staveb lze sazbu zvýšit nejvýše o 10 Sk resp. 0,33 eur za každý započatý 

m2 zastavěné plochy a každé další podlaží kromě prvního nadzemního podlaží, přičemž daň 

z  bytů  a  nebytových prostor  nesmí  překročit  čtyřicetinásobek nejnižší  sazby daně  z  bytů 

a desetinásobek nejnižší daně z nebytových prostor uvedených v obecně závazné vyhlášce.

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava, dá se říci, že ustrnula na úrovni let, kdy byla přijímána, tedy let 

devadesátých. Je podstatně podrobnější a diferencovanější,  co nepochybně komplikuje její 

praktickou  aplikaci  zejména  laickou  veřejností  s  její  aktuální  úrovní  právního  vědomí. 

Algoritmus  jejího  použití  považujeme  za  neodpovídající  modernímu  řízení  státu  a  jeho 

daňové politice. Jednak je základní sazba daně diferencována od 2 Kč do 10 Kč za 1m² a pak 

v ods. 2 § 11 jsou uvedeny kogentní hodnoty zvýšení základu daně  a v odst. 3 předmětného 

paragrafu jsou ještě používány koeficienty, jako další nástroje zvýšení základní sazby daně 

a tím přirozeně daňové povinnosti pro poplatníka daně. 
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Ad 3. - Daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě  

Subjekt daně

Poplatníkem této daně je vlastník bytu nebo nebytového prostoru, nebo správce bytu, 

který  je  ve  vlastnictví  státu,  obce  nebo  vyššího  územního  celku.  I  v  případě  této  daně 

zákonodárce  implikuje  řešení  spoluvlastnických  vztahů  a  bezpodílového  spoluvlastnictví 

manželů použité u daně z pozemků nebo ze staveb.

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava je postavena tak, že jednotně upravuje daň ze staveb a jednotek 

a proto odkazuji na porovnání uváděné v části daň ze staveb.

Předmět daně

Tady je identifikace předmětu velice jednoduchá. Předmětem daně z bytů v bytovém 

domě, ve kterém alespoň jeden byt nebo nebytový prostor nabyli do vlastnictví fyzické osoby 

nebo právnické osoby, jsou byty a nebytové prostory.127

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava je postavena tak, že jednotně upravuje daň ze staveb a jednotek 

a proto odkazujeme na porovnání uváděné v časti daň ze staveb.

Základ daně

Základ daně je formulován velice úsporně a  srozumitelně tak,  že ho tvoří  výměra 

podlahové plochy v m².

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava je postavena tak, že jednotně upravuje daň ze staveb a jednotek 

a proto odkazuji na porovnání uváděné v části daň ze staveb.

127 Zákon č. 582/2004 Z. z., § 14 odst. 1.
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Sazba daně

Sazba daně je shodná s předchozí daní ze staveb a to 0,033 eura za každý i započatý 

m² podlahové polochy bytu, resp. nebytového prostoru. Tuto sazbu však může správce daně 

všeobecně závazným nařízením snížit nebo zvýšit v závislosti od místních podmínek obce 

nebo  její  jednotlivé  části.  Výpočet  daně  z  bytů  představuje  součin  základu  daně  s  roční 

daňovou sazbou.

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava je postavena tak, že jednotně upravuje daň ze staveb a jednotek 

a proto odkazuji na porovnání uváděné v části daň ze staveb.

11.2.1.1. Osvobození od daně a snížení daně

Zákonodárce  zvolil  efektivnější  metodu  úpravy  institutů  osovobození  od  daně 

a snížení daně z nemovitosti. Také se však nevyvaroval vleklé choroby českého daňového 

zákonodárství  a  to  přebujelého  množství  vyjímek  v  podobě  osvobození  od  daně,  které 

v konečném důsledku atakují právní jistotu občana a žádoucí jednoduchost právní úpravy.

Nicméně od daně jsou osvobozeny:

g  obecní pozemky, stavby, byty a nebytové prostory;

g  pozemky a stavby, které vlastní cizí stát a užívají je fyzické osoby požívající   

    diplomatickou imunitu, za předpokladu  reciprocity;

g  pozemky a stavby, resp. jejich části, které vlastní registrované církve a náboženské 

    společnosti;

g  pozemky a stavby, resp. jejich části, které jsou ve vlastnictví veřejných vysokých 

    škol nebo státu ;

g  pozemky a stavby, resp. jejich části, které jsou ve vlastnictví státu a ve správě   

    Slovenské akademie věd, sloužící na vědeckovýzkumné účely;

g  pozemky a stavby, resp. jejich části, které jsou ve vlastnictví státu nebo  

    samosprávných krajů a slouží na vzdělávací účely;

g  pozemky sloužící jako veřejné parky,  jsou ve vlastnictví zdravotnických zařízení      

    a slouží výkonu ústavní zdravotní péče;

g  pozemky, stavby a nebytové prostory, které vlastní Slovenský červený kříž.
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Ve  slovenské  právní  úpravě  pak  následují  možnosti  fakultativního  snížení  nebo 

osvobození od daně formou všeobecně závazného nařízení správce daně:

g  pozemky ve vlastnictví právnických osob, které neslouží na podnikání;

g  pozemky, na kterých jsou zřízeny hřbitovy, urnové háje a pod.;

g  močály, slatiny, rašeliniska, remízky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů;

g  části pozemků kde se nachází měřičské značky, signály, geodetické body apod.;

g  pozemky veřejných parků a sportovišť;

g  pozemky nacházející se v národních parcích, chráněných krajinných oblastech;

g  pozemky spojené se stavbami, které slouží veřejné dopravě;

g  pozemky, které užívají školy a školní zařízení;

g  lesní pozemky sloužící jako školky na výsadbu nových stromků;

g  pozemky, jejichž využití je omezeno vzhledem k jejich umístění v oblasti důlních 

    prostorů, pásem hygienické ochrany vod a pod.;

g  pozemky, které vlastní fyzické osoby nacházející se v hmotné nouzi nebo starší         

    62 let, jestli slouží pouze na jejich osobní potřebu;

g  pozemky sloužící samostatně hospodářícím rolníkům na polnohospodářskou výrobu 

    jako hlavní činnost, vyjma pozemky v zastavěné části obce;

Možnost stanovit všeobecně závazným nařízením snížení nebo osvobození od daně se 

vztahuje také na stavby a byty a to v případě, že se jedná o:

g  stavby nebo byty právnických osob, které neslouží na podnikání;

g  stavby nebo byty, které využívají školy, školské a zdravotnické zařízení, muzea, 

    galerie, knihovny, divadla, kina a pod.;

g  stavby nebo byty s omezeným využíváním v důsledku jejich rozsáhlé rekonstrukce, 

    stavební uzávěry nebo umístění na podkopaném pozemku;

g  stavby nebo byty ve vlastnictví osob v hmotné nouzi, nebo starších 62 let, držitelů 

    průkazu ZTP, v případě, že slouží jejich trvalému bývání;

g  garáže a nebytové prostory v bytových domech jestli jsou ve vlastnictví osob   

    starších 62 let nebo osob s těžkým zdravotním postižením;

Daňová  povinnost  vzniká  povinnému  subjektu  1.  ledna  zdaňovacího  období 

následujícího  po  zdaňovacím  období,  ve  kterém  se  poplatník  stal  vlastníkem,  správcem, 

nájemcem nebo uživatelem nemovitosti, která je předmětem daně, a zaniká 31. prosince 
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zdaňovacího období, ve kterém poplatníku zanikne vlastnictví, správa, nájem nebo užívání 

nemovitosti.128

Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní  úprava  je  rozdílná především tím,  že má jinou strukturu příslušného 

zákona a každý objekt daňové povinnosti, tj. pozemek, stavba a jednotka má své autonomní 

ustanovení  o  osvobození  od  daně.  Dále  je  naše  právní  úprava  podstatně  komplexnější, 

zejména co se týče vymezení jednotlivých předmětů daně. Bohužel, i česká právní úprava 

umožňuje subjektivní rozhodování o výši daňového zatížení, i když ne tolik jako slovenská, 

nicmeně vzniká prostor pro korupci, uplatkářství a neobjektivní rozhodování. Samostatným 

problémem je  a  zůstává  nadále  hyperlexe  institutu  osovobození  od  daně.  To množství  je 

natolik rozsáhlé, že skýtá množství příležitostí obcházení nebo porušování zákona ze strany 

povinných subjektů a nežádoucího subjektivizmu ze strany správce daně.

11.2.2. Daň z motorových vozidel

Daň z motorových vozidel  upravuje zákon č.  361/2014 Z.z.,  o  dani  z motorových 

vozidiel  a  o zmene niektorých zákonov, ve znění  pozdějších předpisů,  a patří  do skupiny 

přímých daní a správcem této daně jsou daňové úřady, příjem z daně jde do rozpočtu vyššího 

územního celku. Předmětem úpravy tímto zákonem jsou motorová vozidla a také přípojná 

vozidla zákonem stanovených kategorií.

Subjekt daně

Poplatníkem této daně je fyzická nebo právnická osoba, která:

g  je jako držitel vozidla zapsaná v dokladě;

g  má v dokladě jako držitele zapsanou svou organizační složku;

g  používá vozidlo, v jehož dokladě je jako držitel vozidla zapsaná osoba,   

         která zemřela, zanikla nebo byla zrušena;

g  používá vozidlo v jehož dokladě je jako držitel vozidla zapsaná osoba,   

         která nepoužívá vozidlo na podnikání, nebo

g  je zaměstnavatelem a vyplácí zaměstnanci cestovné náklady za použití vozidla,  

    které se nepoužívá na podnikání.129

128 Zákon č. 582/2004 Z. z., § 18 odst. 1.
129 Zákon č. 361/2014 Z. z., § 3.
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Komparace s českou právní úpravou:

Česká právní úprava vymezuje poplatníka téměř shodným spůsobem, postrádá však 

právně upravenou situaci, kdy se používá vozidlo, kterého držitel ho nepoužívá na podnikání 

a navíc v české právní úpravě se uvádí jako poplatník osoba, které vozidlo je určené jako 

mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba a jako poplatník je uváděna také organizační 

složka  osoby  se  sídlem  nebo  trvalým  pobytem  v  zahraničí.  Náš  zákon  na  rozdíl  od 

slovenského, upravuje i možnost více poplatníků u jednoho a téhož vozidla, kteří platí daň 

společně a nerozdílně.

V  této  souvislosti  je  třeba  uvést  sdělení  Ministerstva  zahraničních  věcí  ČR 

publikované ve  sbírce  zákonů,  dle  něhož byla  v  Praze  dne  23.  prosince  1993 podepsána 

Dohoda  mezi  Ministerstvem  financí  České  republiky  a  Ministerstvem  financí  Slovenské 

republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od daně silniční.  Dohoda 

vstoupila  v  platnost  1.  ledna  1994.  Do  textu  Dohody  lze  nahlédnout  na  Ministerstvu 

zahraničních věcí a Ministerstvu financí ČR.

Předmět daně

Předmětem této daně „je vozidlo, které je evidováno ve Slovenské republice a používá 

se  na  podnikání  nebo  jinou  samostatně  výdělečnou  činnost.130 Zákon  jako  předmět  daně 

vylučuje vozidlo, které se používá na zkušební jízdy nebo na provozování speciálních činností 

a není určeno na přepravu.

Komparace s českou právní úpravou:

V souvislosti  s předmětem daně je právní úprava v posuzovaných státech poněkud 

rozdílná.  Podle  slovenské  právní  úpravy  je  předmět  daně  vymezeno  vozidlo,  které  je 

edvidované  v  Slovenské  republice  a  používá  se  na  podnikání  nebo  jinou  samostatně 

výdělečnou  činnost.  Podle  české  právní  úpravy  je  předmět  vázán  na  registraci  v  České 

republice a na používání poplatníkem – fyzické osoby, které plynou příjmy ze samostatné 

činnosti podle zákona o dani z příjmů a poplatníky- právnické osoby, pokud příjmy z této 

činnosti  nejsou  předmětem  daně  z  příjmů.  Podle  našeho  názoru  slovenská  kvalifikace 

povinných osob je jednodušší a srozumitelnější.

130 Tamtéž § 2.
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Základ daně

Právní  úprava  základu  daně  je  diferencovaná  s  ohledem  na  zdroj  energie  a  typ 

konkrétního motorového vozidla.  U vozidel  kategorie  L,  M, N,131 jejich jediným zdrojem 

energie je elektřina se jako základ daně používá výkon motoru v kW. U osobních motorových 

vozidel slouží jako základ daně zdvihový objem válců motoru v cm³. U užitkových vozidel 

a autobusů základ daně tvoří největší přípustná celková hmotnost v tunách a počet náprav, 

přičemž celková hmotnost nám představuje součet pohotovostní a užitečné hmotnosti.  

Komparace s českou právní úpravou:

Právní úprava základu daně je v podstatě shodná jak u osobních motorových vozidel, 

tak  u  užitkových  motorových  vozidel.  Naše  právní  úprava  je  však  dle  našeho  názoru 

srozumitelnější,  když  základem daně je  nejen  součet  největších  povolených hmotností  na 

nápravy v tunách a počet náprav u návěsu,  ale také největší  povolená hmotnost v tunách 

a počet náprav u ostatních vozidel.

Sazba daně

Roční sazba daně je uvedená v příloze č. 1 zákona o dani z motorových vozidel. Pro 

vozidlo kategorie L, M a N, který má jediný zdroj  je elektřinu (elektromobily) je přiřazená 

nulová roční sazba daně.  Roční sazba daně uvedená v příloze č.  1 se upravuje ve vztahu 

k  vozidlu  používaném k  podnikání,  a  to  v  závislosti  od  měsíce,  v  kterém bylo  vozidlo 

evidováno.  To znamená,  že  s  bnížení  anebo zvýšení  ročních  sazeb daně  je  odstupňované 

v  závislosti  od  měsíce,  kdy  došlo  k  první  evidenci  vozidla.  V  případě; (i)  hybridního 

motorového vozidla, (ii)  hybridního elektrického vozidla, (iii) vozidla kategorie L, M a N 

s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) anebo zkapalněný zemní plyn (LNG) a (iv) vozidla 

kategorie L, M a N na vodíkový pohon, je upravená roční sadzba daně v závislosti od měsíce 

první evidence vozidla, která se následně snižuje o 50%.

Za vozidlo,  které  se  použilo  v zdaňovacím období  v  rámci  kombinované dopravy 

najméně 60-krát, upravená roční sadba daně v závislosti od měsíce první evidence vozidla se 

následně sníží ještě o 50%.

131 Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně a doplnění 
některých zákonů. Pozn. autora. L – motorová vozidla s meně než 4 koly a čtyřkolky M – motorová vozidla,  
která mají nejmeně 4 kola a používají se na dopravu osob N – motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola 
a používají se na dopravu nákladu.
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Komparace s českou právní úpravou:

Shodný algoritmus výpočtu,  jen výchozí parametry jsou rozdílné jak u zdvihového 

objemu válců motoru, tak i u počtu náprav a hmotnosti užitkových vozidel (srov. ustanovení 

§ 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 1 zákona 

č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel a o zmene niektorých zákonov).

11.2.2.1. Osvobození od daně

Zákon umožňuje uplatnit také institut osovobození od daně a to v případě jestli jde 

o vozidla:

g  diplomatických misí, pokud je zachována reciprocita;

g  záchranné zdravotní služby ve všech jejich mutacích a také požární ochrany;

g  osobní pravidelné dopravy zabezpečující přepravu ve veřejném zájmu;

g  používaná jenom v zemědělské a lesní výrobě.

Komparace s českou právní úpravou:

Tenhle institut je konstruován rozdílně v tom, že česká právní úprava je detailnější 

a  extenzivnější,  např.  osvobození  od  daně  se  vztahuje  i  na  explicitně  uváděná  vozidla 

ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, vozidla, která jsou mobilizační rezervou a neslouží na 

podnikání  apod.  Česká  právní  úprava  navíc  subsumuje  pod  institut  osvobození  od  daně 

některá  vozidla,  která  podléhají  ve  Slovenské  republice  institutu  snížení  předmětné  daně 

(viz  např.  ustanovení  §  3,  písm.  f)  zákona č.  16/1993 Sb.,  o  dani  silniční).  Vedle  těchto 

možností,  alespoň  snížit  daň  upravuje  zákon  tak,  že  správce  daně  po  splnění  určitých 

podmínek ze strany povinné osoby může snížit nebo také zvýšit roční sazbu daně. Nemusíme 

zvlášť zdůrazňovat, že pro daňového poplatníka je daleko přijatelnější a zajímavější snižování 

daňové sazby.

Podle ustanovení § 7 ods. 1 se roční sazba daně sníží o:

g  25% v průběhu prvních 36 kalendářních měsíců počínajíc měsícem první 

evidence vozidla;

g  20% v průběhu následujících 36 kalendářních měsíců;

g  15% v průběhu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.132

132 Zákon č. 361/2014 Z. z., § 7 odst. 1
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Po uplynutí  času,  kdy se aplikuje uváděné snížení  roční sazby daně,  tj.  po uplynutí  9 let  

zákonodárce zatěžuje povinné osoby další 3 léta podle přílohy č. 1.

Po uplynutí této doby dochází ke zvýšení roční sazby daně a to:

g  10% v průběhu následujících 12 kalendářních měsíců a

 g  20% pro vozidla, které mají více jak 156 kalendářních měsíců, včetně měsíce   

    první evidence vozidla.133

Všechny tyto sazby se však snižují o 50%, když se jedná o hybridní vozidlo nebo 

hybridní elektrické vozidlo,  vozidla kategorie L, M, N, pokud mají zdroj energie stlačený 

zemný plyn (CNG) nebo skvapalněný zemný plyn (LNG) a nebo jsou vozidla uvedených 

kategorií uspůsobena na vodíkový pohon.

Komparace s českou právní úpravou:  

I česká právní úprava umožňuje správci daně silniční snižovat nebo zvyšovat daňovou 

sazbu. Rozdíl je v její výši (srov. § 6, ods. 6, 7, 8, 9 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve  

znění pozdějších předpisů, a § 7 ods. 1, 3, 4 zákona č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových 

vozidiel a o zmene niektorých zákonov). Na další rozdíl jsem upozornil v komparaci institutů 

osvobození od daně v české a slovenské právní úpravě.

Daňová povinnost vzniká dnem zapsání vozidla do evidence v Slovenské republice za 

podmínky, že vozidlo je určeno k použití na podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou 

činnost.  U  právního  nástupce  poplatníka,  který  byl  zrušen  bez  likvidace  vzniká  daňová 

povinnost prvním dnem měsíce následujícího po zániku poplatníka. Jestli dojde ke změně 

poplatníka  v  průběhu  kalendářního  měsíce,  vzniká  daňová  povinnost  novému  poplatníku 

prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci kdy došlo ke změně. Zdaňovacím obdobím je 

jeden rok,  daňové přiznání  se  podává správci  daně  do 31.  ledna  následujícího měsíce po 

zdaňovacím období.

133 Tamtéž, odst. 3.
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12. Kvalitativní obsahová analýza, dílčí závěry a vyhodnocení hypotéz

Majetkové  daně  jsou  zvláštní  a  samostatnou  kategorií  daňové  soustavy  České 

republiky a k jejich zkoumání bylo třeba použít výše uvedené vědecké metody. Tyto daně, 

resp.  jejich  funkce  ovlivňují  některé  faktory,  které  určují  jejich  postavení  neboli  místo 

v daňové soustavě. Ve smyslu toho, ale i praktických zkušeností, prováděných případových 

studií  a  strukturovaných  rozhovorů  především  s  advokáty,  soudci,  daňovými  poradci 

a  zaměstnanci  finanční  správy,  jsem  zejména  analýzou,  rozborem  a  srovnáváním  získal 

komplexnější informace o studovaném jevu, tj. problematiky oprávněnosti, opodstatněnosti, 

postavení, efektivity, vztahů a místu majetkových daní v daňové soustavě. Dospěl jsem tedy 

k několika závěrům, které uvádím dále, a z nichž také vyvozuji příslušné místo a určité vazby 

mezi ostatními prvky a funkcemi této daňové soustavy. Prvotní otázkou, které je třeba věnovat 

pozornost,  je  vymezení  požadavku  spravedlnosti  při  ukládání  majetkových  daní,  která 

je  vnímána  v  širším  kontextu,  a  proto  pro  účely  této  práce,  blíže  specifikuji  některé 

,,atributy“ spojené s udržováním rovnovážného stavu (komutativní spravedlností), správného 

rozdělování  určitých  hodnot  neboli  statků  (distributivní  spravedlností),  rovnoměrného 

daňového  zatížení  (horizontální  spravedlností)  a  diferencovaného  daňového  zatížení 

(vertikální  spravedlností).  Podstatným znakem  určování  místa jsou přitom některé faktory 

a  skutečnosti,  poměry,  vztahy,  subjekty,  práva  a  povinnosti,  předměty,  zásady a  principy 

vztahující se především ke složkám utilitarismu,134 tedy principu hodnocení jevů z hlediska 

jejich užitečnosti,  a subjektivní pohody poplatníků (spokojenosti).  Rovněž  zohledňuji řadu 

nezávislých  faktorů  -  bohatství  země  (měřeno  úrovní  HDP na  obyvatele),  její  populace 

a  stupeň  urbanizace.  Celkové  závěry  této  práce  tedy  zahrnují  tyto  proměnné  ukazatele, 

přičemž  statisticky  vysvětlují  či  naznačují,  že  země  mají  tendenci  se  více  spoléhat  na 

majetkové daně, neboť úroveň příjmů stoupá a stanou se urbanizovanějšími.

Dalším  krokem  tohoto  procesu  je  tedy  hledání  odpovědí  na  otázky  spokojenosti 

daňových poplatníků s daňovými zákony a přínosy či dopady majetkových daní na obce, ale 

i současného stavu a úrovně jejich právního vědomí. S ohledem na výše uvedené, zejména  

134 Utilitarismus  je  jednou  z  nejznámějších  a  nejvlivnějších  morálních  teorií. Stejně  jako  ostatní  formy 
následného myšlení je jeho základní myšlenka, že to, zda jsou akce správně nebo špatně, závisí na jejich 
účincích. Konkrétněji jedinými účinky příslušných opatření jsou dobré a špatné výsledky, které produkují.  
Zákony  utilitářské  se  zaměřují  na  účinky  jednotlivých  akcí  (jako  je  atentát  na  Johna  Wilkesa  Bootha 
Abrahama Lincolna),  zatímco  vládní  utilitáři  se  soustředí  na  účinky typů  akcí  (například  zabíjení  nebo 
krádež). Viz NATHANSON, S. Act and Rule Utilitarianism. Dostupné na: https://www.iep.utm.edu/util-a-r/
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případové  studie,  rozbor  příslušné  judikatury  a  získané  informace,  jsem  tedy  dospěl 

k závěrům, jejichž relevantní a racionální hodnotu vyjadřuji také v této souhrnné analýze, 

když jejich vyhodnocování je jednou ze stěžejních fází této disertační práce, neboť mi nachází 

i formuluje odpovědi na otázky související s problematikou majetkových daní a jejich místu 

v daňové soustavě. Níže tedy provádím rozbor, jehož základem jsou aspekty:

g  úrovně právního vědomí poplatníků směřující k daňovým zákonům; 

g  spokojenosti daňových poplatníků s majetkovými daněmi;

g  efektivity výběru daní i z pohledu hodnotového systému;

g  přínosu a dopadu majetkových daní na obce (kraje).

Na základě strukturovaných rozhovorů s odbornou i laickou veřejností jsem využíval 

nejen  průzkumnou  metodu,  ale  i  metodu  srovnávací,  kdy  jsem  analyzoval  jednotlivé 

informace a porovnával je s informacemi jiných subjektů. Výsledkem toho je zjištění nízké 

úrovně  právního  vědomí  veřejnosti  ve  vztahu  k  poznání  či  znalostem  právní  úpravy 

majetkových  daní.  Tím  se  potvrzuje  první  hypotéza,  neboť  jsem  předpokládal,  že  

v důsledku určité nestability těchto zákonů, jinými slovy v důsledku jejich častých změn, ale  

i  malého množství  literatury,  je  osvěta  nebo vědomosti  ve  společnosti  tristní  –  nejnižší. 

Přesto, že většině poplatníků záleží na daňové politice státu, především co jim tato politika do 

života  přinese,  či  se  bude  zlepšovat  životní  úroveň  (anebo  ne)  tak  z  uvedených  důvodů 

komplikované  úpravy,  není  zájem.  Daňový  záměr  státu  jsem  také  považoval  za  dobrý, 

nicméně dokud se nezačaly do daňové soustavy vsouvat  další  daně.  Platíme velké částky 

povinných odvodů neboli fakticky regulované parafiskální daně či ,,neviditelné“ daně a kromě 

toho se stále více rozšiřuje rozsah povinných subjektů daňových povinností. Daňové zatížení 

občanů se tak zvyšuje. Na druhé straně,  stát přiznává různé majetkové úlevy zahraničním 

monopolům,  které  u  nás  podnikají  nebo  začínají  podnikat  (viz  osvobození  od  daně 

z nemovitých věcí), což také ve společnosti vyvolává určitou nedůvěru v daňový systém.

Domnívám se,  že  problém spočívá právě v nedostatečné  informovanosti  daňových 

poplatníků,  která  se nemůže zakládat  jen na pouhém zveřejňování  zákonů ve sbírce listin 

a  školení  úředníků  finančních  úřadů.  V  tomto  negativním  jevu,  společnost  utvrzuje 

i  skutečnost,  že  neví,  kam  jejich  daně  skutečně  odtékají,  když  přímo  pociťují  důsledky 

nadměrné byrokracie a žalostného stavu ochrany majetku, jeho hodnot, infrastruktury, jakož 

i žalostného stavu v jiných odvětvích (zdravotnictví, kultura, údajná ztráta sociální péče). Jde 

tedy o zárodek nedůvěry společnosti v daňový systém. Na druhé straně, podle mého názoru, 
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velkorysá podpora asociálních skupin obyvatelstva na popularitě současné daňové politiky 

nepřidá.  Zvláštní  je také přístup k opravám kulturních památek,  na které ,,údajně“ nejsou 

finance,  nicméně na  velkolepé  akce menšin  nebo opravu budovy zdravotní  pojišťovny se 

najdou vždy,  což  je vlastně deformita společnosti.  Majetkové  daně  se  dotýkají  právě 

i uvedených kulturních památek.

Celkově na daních tedy, každý uhradí mnoho, ale očekává určitý ekvivalent, alespoň 

ve viditelných záležitostech ,,provozu“ státu a některých služeb (nikoliv formalistických nebo 

minimálních). Příkladem je argumentace daňových poplatníků, že i  když postavili rodinný 

dům z již několikrát zdaněného materiálu a práce tak dalším daním postihující tento jejich 

zdaněný  majetek  se  nevyhnou  (např.  dani  z  nabytí  nemovitých  věcí).  K  tomuto  potom 

uvádím,  že  východiskem  může  být  navrhovaný  hodnotový  systém základu  daně,  jak  jej 

popisuji  v šesté  části  -  kapitola 6.6.  Dalším jejich příkladem je to,  že i  když v ústavě je 

zakotvena bezplatná zdravotní péče tak ji platit musí, přestože ji už formou ,,předplatného“ 

dávno zaplatili nebo, že za vzdělání musí vynakládat peníze, které v podstatě ,,vymáhá“ škola 

jako quasi příspěvek.  Vycházím-li  ze  zjištěných  informací  tak  určitou  nespokojenost 

daňových poplatníků nejen s majetkovými daněmi vidím v tom, že nehodlají akceptovat, že 

když něco původně vlastní,  co např.  zdědili  po svých předcích nebo co si  vybudovali  za 

vlastní čestně vydělané peníze, které jim stát několikrát obratem zdanil, by nemělo být už 

nikdy více zdaňováno, neboť v opačném případě jde o daňovou amorálnost. Myslím, že tento 

přístup daňových poplatníků je také důsledek jejich nedostatečné informovanosti.

Současný daňový systém v České republice měřítkem klasického liberalismu je tedy 

problémový už jen proto, že se vybírají příliš vysoké daně, které financují činnosti státu, jež 

vůbec  definici  daně  nepřísluší  a  měly  by  být  ponechány  svobodnému  trhu,  od  přímých 

subvencí  státu  vybraným  soukromým  společnostem,  až  po  financování  nejrůznějších 

soukromých statků. To je smutnou realitou naší současné doby, ale i tak musí být úkolem 

politických stran, vedle snahy daně snižovat, usilovat i o vyšší efektivitu daňového systému 

a ne jen ,,konzervovat“ stav anebo zavést novou daň. Jinými slovy snažit se minimalizovat 

vedlejší  náklady  zdanění  a  ušetřené  zdroje  využít  na  produktivnější  činnosti,  což  by 

samozřejmě vedlo k popularitě zejména majetkových daní, ale i k vyšším daňovým výnosům. 

Je tedy zřejmé, že výsledkem těchto uvedených skutečností je i potvrzení druhé hypotézy  

praxí, což je nízká míra spokojenosti daňových poplatníků s majetkovými daněmi.

Mám za to, že prostor pro hledání větší efektivity je i v českém daňovém systému, 

který patří v mezinárodním srovnání mezi ty nejsložitější a administrativně nejnákladnější. 
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Počet samotných daní, v rámci nich nejrůznějších výjimek, odečitatelných položek, slev na 

dani, složitých formulářů nutných k platbě daní, nejednoznačnost výkladu daňového práva 

(viz  část  osmá  Problematika  benefitů  a  osvobozování),  to  vše  a  mnoho  dalšího  vytváří 

břemeno, které daňový poplatník musí vedle samotné platby daně nést. Stačí si to ilustrovat 

na příkladu vývoje zákona o dani  z  příjmů.  Z hlediska mezinárodních srovnání,  která  by 

neefektivitu a administrativní náročnost daňových systémů měřila, není příliš mnoho měřítek 

srovnání. Jedno z mála počítá a publikuje už deset let Světová banka, která na modelovém 

příkladu typického podniku kalkuluje počet hodin, kolik musí takový podnik v dané zemi 

strávit daňovou administrativou a platbou daní. V České republice je to plných 413 hodin 

ročně, což nás řadí mezi vůbec administrativně nejnáročnější daňové systémy. Jsme na tom 

výrazně  hůře  než  srovnatelné  postkomunistické  země,  jako  je  Polsko  s  286  hodinami  či 

Slovensko s 207 hodinami. Není překvapením, že Lucembursko, jako vyhledávaný daňový 

domicil, zatěžuje typický podnik 55 hodinami nutnými pro platbu daní včetně souvisejících 

administrativních činností. Ale i Francie, jinak považována za byrokratičtější evropskou zemi, 

zatěžuje podnikatele nesrovnatelně méně. Ve zkoumaném ukazateli pro ni vychází zátěž ve 

výši  137 hodin.  V mezinárodním srovnání  daňového prostředí  nám patří  nelichotivé  119. 

místo ze 189.135

Jak bylo uvedeno výše, mnozí autoři zabývajícími se majetkovými daněmi považují 

snížení  administrativní  náročnosti  daňového systému formou jejich zrušení,  nebo včlenění 

těchto málo výnosných daní do jiné daně např. do daně z příjmů. Zde je však nutno si položit  

základní otázku proč jsou tyto daně málo výnosné a zda stát včetně obcí učinil vše proto, aby 

byly  výnosnější.  Dle  mého  názoru  by  ke  zvýšení  výtěžnosti  přispěl  navržený  hodnotový 

systém, nelze tedy něco rušit nebo transformovat, pokud neproběhne analýza malé výtěžnosti 

majetkových  daní  v  České  republice.  Podle  poznatků  vyspělých  států  EU  úspěšnost 

a efektivita výběru daní není až tak odvislá od míry zdanění. Daně je třeba „umět vybírat“. 

Z tohoto důvodu je současná efektivita  výběru majetkových daní z pohledu mého návrhu 

hodnotového systému značně neefektivní. Potvrzuje se také třetí hypotéza, že daně vybíráme  

pouze  formálně  „ryze  úřednicky“  bez  jakékoliv  osvěty  a  bez  jakéhokoliv  hodnotového  

systému, který této v disertační práci navrhuji.

K zjištěným skutečnostem ohledně přínosu majetkových daní  pro obce,  resp.  daně 

z nemovitých věcí, je třeba zastávat názor, že obec má žít ze svých vlastních příjmů a měla by 

135 SKOPEČEK,  J.  942  slov  o  neefektivitě  českého  daňového  systému.  Dostupné  na:  http://ekonomicky-
denik.cz/942-slov-o-neefektivite-ceskeho-danoveho-systemu/
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být  centrálně  dotovaná  pouze  z  části.  Může  být  podnikatelským  subjektem  a  jak  je  to 

nezbytné, může zpoplatnit určité služby, které poskytuje svým občanům. Především zdaňovat 

práci a to tak, že by do rozpočtu měli plynout zdroje, které by vznikli podrobením daňovému 

břemenu  všech  příjmů  a  jiných důchodů  obyvatel  a  podniků neboť  se  akceptuje  potřeba 

zdaňování příjmů, ale ne prací anebo děděním (darováním) nabytého majetku. Především by 

měl být zdaněn majetek získaný spekulativním způsobem, nelegální ,,černé“ stavby by měli 

být  ,,konfiskované“,  např.  zabaveny státem a podle potřeb využívány například k veřejně 

prospěšným účelům.  Stavební  úřady neprovádějí  aktivní  kontroly  na  svých  územích,  aby 

zjistily skutečný stav od stavu předešlého a postihovaly tak stavebníky staveb a přístavby „na 

černo“. Dle mého názoru, by se pravidelnými kontrolami např. zastavěných nebo upravených 

parcel zvětšila výtěžnost daně z nemovitých věcí až o jednu třetinu. Není bez zajímavostí, že 

i z těchto důvodů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR usiluje o to, aby stavební úřady byly 

včleněny do orgánů státní správy a byly tak vyňaty z kompetence obcí.136

Obce by měly existovat z vlastních příjmů. Majetkové daně mají jistě nezanedbatelnou 

vlastní fiskálně – politickou hodnotu a přitom v sobě současně skrývají nemalý potenciál, 

zejména ve vztahu k získávání rozpočtových zdrojů obcí (daň z nemovitých věcí). Jistě, jejich 

rozpočtově  –  příjmová  vydatnost  nedosahuje  takové  parametry,  které  by  bylo  možné 

považovat  za  přiměřeně  zdatný  zdroj  příjmů rozpočtů  obcí.  Ovšem za  určitých  okolností 

souvisejících  s  lokalizací  sídla  poplatníků,  jejich  personální  četností  a  sociální  strukturou 

obyvatelstva zdaňovacího obvodu, mohou majetkové daně vytvářet vždy stabilní a z hlediska 

struktury objemu zdrojů solidní základnu pro tvorbu příjmové základny místních rozpočtů. 

Prostřednictvím majetkových daní  však  mohou bezprostředně ovlivňovat  i  sociální 

a  profesní  základnu celé  společnosti,  avšak i  míru vydatnosti  zahraničních investic,  jakož 

i  strukturu  jejich  donátorů  resp.  vkladatelů  do  národní  ekonomiky.  Tedy  prostřednictvím 

racionálního a legislativního dlouhodobě kótovaného nastavení jednotlivých daňových prvků 

majetkových  daní,  ale  i  některými  procesy  ČNB  je  stát  dokonce  způsobilý  efektivně 

ovlivňovat příslušné poplatníky. V případě zahraničních poplatníků může např. stabilizovat 

délku  setrvání  žádaných  zahraničních  investorů  v  ekonomickém  prostoru  státu,  přičemž 

příjmy tohoto původu může vždy považovat nejen za stabilní, ale i takovou ,,daňovou účastí“ 

zahraničního  investora  ovlivňujícího  či  podporujícího  ekonomický  rozvoj.  Jak  jsem výše 

uvedl nepřímým, ale podstatným vlivem na daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých 

136 Připomínek je u připravovaného stavebního zákona hodně, hlavně ke změnám kompetencí. Zdroj: ČTK. 
Dostupné na:  https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2757050-pripominek-je-u-pripravovaneho-stavebniho-
zakona-hodne-hlavne-ke-zmenam-kompetenci
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věcí,  ale v konečném důsledku na obce má také rozhodnutí České národní banky ve věci 

stanovení úrokových sazeb. Platí zde nepřímá úměra, čím vyšší úrokové sazby, tím dochází 

k útlumu trhu s nemovitostmi, čímž zejména daň z nemovitých věcí stagnuje co do četnosti 

výnosu.

Daň  z  nemovitých  věcí  se  tedy z  hlediska  rozpočtů  obcí  prokazuje  v  současném 

způsobu alokace převážně kladnými rysy. Je stabilní v čase, její výběr je objektivně svázaný 

s  územím obce  a  není  příliš  administrativně  náročný,  systém přidělení  zdrojů  zohledňuje 

jiné faktory,  než je počet trvale bydlících obyvatel.  Tato daň tak alespoň zčásti  napravuje 

některé nedostatky v daňovém určení a je významným příjmem obcí, zejména těch malých 

v  zemědělských  nebo  rekreačních  oblastech.  Ze  své  podstaty  je  z  hlediska  příjmů  obce 

nejvhodnější daní, protože zdaňuje zdroje a aktivity jednoznačně lokalizované na svém území. 

K úvaze samozřejmě zůstává nastavení  sazeb podle druhu a způsobu využití  nemovitosti. 

Na druhé straně s plynoucím časem se prohlubuje negativum toho, že vývoj výnosu není nijak 

svázán s vývojem inflace. Podíl této daně tak v rozpočtových příjmech obcí v současném 

období klesá. Obce mohou optimalizovat výnos daně přímo tj. nastavením sazeb, a nepřímo 

aktivitami omezujícími osvobození z daně.  Je jenom otázka,  zda obce najdou odvahu pro 

zvýšení  místních  koeficientů,  neboť  toto  zvýšení  se  odrazí  na  volbách  do  zastupitelstva. 

Obdobně v  řadě  obcí  došlo  při  projednávání  územních plánů ke  ztrátě  investorů.  Mnoho 

připravovaných projektů  urbanizace území  bylo  zrušeno.  Důvodem je  skutečnost,  že  řada 

územních  plánů  je  zpracovávána  novými  (levnějšími)  firmami,  které  díky  malým 

zkušenostem vyhotovují  tyto  specializované  zakázky  bez  ohledu  na  kvalitu  práce.  Navíc 

mnohdy územní plány nebyly novelizovány po desetiletí. Vzhledem k finančním transferům 

státu do rozpočtu obcí jim chybí určitá motivace,  resp.  je nic netlačí,  aby výtěžnost daně 

z nemovitých věcí byla urbanizací větší. Proto se v této práci také zamýšlým nad otázkami 

utváření aglomerací a metropolitních regionů, jakožto dalšího možného příjmu obcí.

Tím, že by se v daňové politice státu vůči obcím učinil radikální převrat, že by se obce 

,,odtrhly“ od dotací z finančního centra, musely by se chovat podnikatelsky, a ne čekat na to, 

až co dostanou.  Obec má být podnikem, kulturně-sociálním podnikem formy příspěvkové 

organizace, ale ne rozpočtové organizace neboť současné obce nevytváří nic zásadního, vše 

dostane,  a  rozhoduje  nejednou  svévolně  o  tom,  co  nevytvořila.  Tím  se  potvrzuje  čtvrtá  

hypotéza, že obce nemají na dani z nemovitostí zvláštní zájem, neboť jak výše uvedeno,  

zvýšení např. místních koeficientů je pro ně politický problém, obdobně řádně nepečují  

o svůj nemovitý majetek, jak jsem výše v textu konstatoval.
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Na majetkové  daně a  s  nimi  spojené možné problémové aspekty,  včetně politicky, 

sociálně  a  ekonomicky  polemických  až  konfrontačních,  obyčejně  nebývá  soustředěna 

systematická a stálá pozornost společnosti, a to zpravidla ani z řad představitelů odborných 

finančně – ekonomických a finančně – právních kruhů, ba dokonce ani z prostředí laické 

veřejnosti. Diskuse o majetkových daních se na veřejnosti oživují obyčejně jen jednorázově, 

případně kampaňovitě, a to zejména jen tehdy, jak se má jakýmkoliv způsobem hýbat s jejich 

vnitřní konstrukcí, především s jejich daňovou sazbou, a to směrem nahoru. Jsou totiž, proti 

rozličným kritickým postojům teorie a praxe, dlouhodobě považované za ,,královské daně“ 

tedy  stabilní  součást  daňového  systému  resp.  daňové  soustavy  v  každém  státě,  včetně 

členských států Evropské únie.

Akutní charakter možného vzniku diskusí o oprávněnosti  existence,  stanovené výši 

daňového zatížení a vůbec „morálnosti“ výběru majetkových daní od povinných daňových 

subjektů se na povrch vyplaví nejčastěji s hledáním odpovědí na otázky možného osvobození 

určitých daňových subjektů,  od jim ukládaného daňového břemene. V ostatním období  je 

možné  do  okruhu  těchto  daňových  subjektů  jednoznačně  zařadit  i  církve  a  náboženské 

společnosti,  tak  i  zahraniční  podnikatelské  i  nepodnikatelské  subjekty,  např.  nadnárodní 

korporace nebo organizace tzv. třetího sektoru, především zaměřené na řešení humanitárních 

otázek.

Problémy  s  majetkovými  daněmi  a  realizací  právních  norem  regulujících  jejich 

zákonem stanovený režim totiž překrývají obyčejně problémy související s výší zdaňování 

příjmů,  zvláště  těch  nejvyšších,  nejvydatnějších,  často  ukrývaných v  tzv.  daňových rájích 

a tzv. daňových oázách. Paradoxně doposud existují i na území Evropské unie, a dokonce se 

k nim zařazuje i „daňově nevinné“ a prý i  v zájmu politického „zakrytí“  této skutečnosti 

i účelově obcházené Holandsko. Obsahem každé daňové soustavy a každé daně je totiž vždy 

větší nebo menší dávka určitého politického zájmu. V dani je teda vždy obsaženo i politikum! 

I když se zdá, že majetkové daně stojí na okraji „daňového zájmu“ společnosti, není možné 

jejich poslání a úlohy v žádném případě podceňovat.

Z  provedeného  rozboru  jednotlivých  částí  této  práce  potom  vyplývají  uvedená 

stanoviska, přičemž z pohledu daňového poplatníka je daňový systém nepřehledný a zbytečně 

složitý,  což  ve  svém důsledku  musí  vést  k  neefektivnímu  fungování  a  vytváření  většího 

prostoru k daňovým únikům. Zavdává možnosti spekulantům a různých zájmových skupin, 

načež doplatí vždy daňový poplatník. Problém spatřuji, jak jsem již uvedl, v nedůkladné 
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kontrole dodatečných staveb, ale i zvyšování daní. Česká republika má už tak dost vysokou 

daňovou zátěž, čím větší daně tím větší snaha o zamlčení příjmu atd., mylná je představa, že 

když se zvýší daně tak přibudou ve státní kase peníze, opak je pravdou neboť zvýšení akorát 

podpoří vytvářet úniky, odklánět platby, a firmy? Ty raději přestěhují firmu do Irska nebo 

jiných daňových rájů.

Domnívám se, že lidé by daně bez problémů a možná i ochotně zaplatili, jak by viděli 

na  vlastní  oči,  kam  skutečně  jejich  peníze  věnované  ,,veřejnosti“  odešly.  Hmatatelný  je 

majetek – veřejné komunikace, parky, obecné školy, zdravotní zařízení, zvelebování životního 

prostředí atd. Jak vidíme nádhernou stavbu generálního ředitelství zdravotní pojišťovny a při 

ní chatrnou budovu městské nemocnice, je každému jasné, jak jsou směrované finanční toky 

těchto parafiskálních daní, které se označují jako nemocenské či zdravotní pojištění (podobně 

je to se sociální pojišťovnou a ústavy sociální péče). Nebo v případě budovy obecního úřadu, 

služebního auta starosty na jedné straně,  a na druhé straně budovu obecní knihovny nebo 

domu kultury a jejich technickou vybavenost a platy jejich zaměstnanců.

S  ohledem na  uvedené,  je  třeba  doplnit,  že  majetkové  daně  jsou  pro  mnoho  lidí 

problém, neboť jak jsem již uvedl, v důsledku nízké osvěty a ekvivalence nemohou vědět, že 

daně  jsou  nutné  pro  chod státu,  pro  existenci  společnosti.  Když  zrušíme  daně,  problémy 

nastanou za půl roku, když policie přestane provádět ochranu zájmů chráněných zákonem, 

správa  silnic  a  dálnic  nebude  zabezpečovat  sjízdnost  ani  úklid  komunikací,  nikdo  by se 

nedostal z domu přes hromady odpadků atd. Naopak vše by museli zabezpečovat soukromé 

společnosti. Potom by všechno fungovalo asi tak, že každý by dostal čip, a když by vyšel 

z  domu  na  chodník,  už  by  se  zapnul  někde  taxametr,  který  by  mu  spočítal,  kolik  toho 

nachodil,  když by vyjel  autem z garáže -  to samé -  zapne se taxametr  a  za měsíc  přijde 

faktura. Placení školného od první třídy by bylo normou. Bude někomu hořet dům, přijedou 

hasiči  a  až  bude zaplaceno 20 tisíc  tak  oni  začnou hasit.  Tak by to  bylo  se  vším,  proto 

zastávám názor o nutné existenci majetkových daní, neboť takové faktury by byly mnohem 

vyšší než dnešní daně, obzvláště majetkové.137

Z jiného úhlu pohledu potom spatřuji určitou nevůli poplatníků platit daně nebo se 

vyhýbat  daňovým  povinnostem.  Pokud  neexistuje  dokonalé  právní  vědomí  o  podstatě 

majetkových daní, není možné ani hovořit o řádné a dobrovolné úhradě u většiny daňových 

poplatníků.  V  tomto  smyslu  mohu  například  uvést  problém  ,,negativní  propagandy“ 

137 Článek: Musíme platit daně?? Já říkám ne ! Dostupné na: http://www.czechfreepress.cz/ekonomika/musime-
platit-dane-ja-rikam-ne.html
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spočívající mimo jiné v absenci rovnosti mezi fyzickou osobou a právnickou osobou, protože 

podnikatelé  nechtějí  platit  daně  nebo  využívají  různých  institutů  směřujících  ke  snížení 

daňového základu, viz (nepřiměřené) úlevy na dani z nemovitých věcí u velkých společností 

nebo těch, kteří získali pobídku – automobilky. Fyzická osoba nemá totiž takové benefity či 

možnost  se  beztrestně  vyhnout  řízení,  jemuž  ho  podrobí  stát,  na  rozdíl  od  obchodní 

společnosti (právnická osoba) nebo-li pana ,,velkopodnikatele“ který dostane daňovou úlevu, 

daňovou dotaci, daňové prázdniny, a přesto si ukryje nezaplacené daně v daňovém ráji a navíc 

beztrestně. Jak jsem již výše uvedl, problém také spatřuji v nedokonalé právní úpravě u daně 

z  nabytí  nemovitých věcí,  která  umožňuje právnickým osobám nabytí  nemovité  věci  bez 

zaplacení jakékoliv daně. 

Cítíme  potřebnost  z  hlediska  zajišťování  bezproblémové  transformace  společnosti 

a vize jejího vývoje k budoucnosti ,,veřejného blaha“ jakož i zvyšování budoucího významu 

autonomních  společenských  mikro  komunit,  dokonce  až  nezbytně  věnovat  pozornost 

i  problematice daňových úniků, které mohou vznikat jak bylo uvedeno výše v souvislosti 

s porušováním právních povinností navázaných na jednotlivé majetkové daně.

Legislativní i organizační a represivní opatření směřující k ochraně práva na vlastní 

zdroje rozpočtových příjmů obcí, umožňující jejich autonomní správu, je tedy na pořadu dne. 

Prostřednictvím daňových úniků z majetkových daní se otevřeně nesolidárním způsobem na 

jedné straně ochuzuje lokální veřejný (místní) rozpočet o zdroje, které mu nesporně vždy na 

vlastní  rozvoj  komunity chybí  a  chybět  i  budou.  Na druhé straně,  v  důsledku nepotírání 

takového  druhu  ,,drobných“  resp.  marginalizovaných  daňových  úniků  vzniká  daňově  – 

patologické prostředí. V tomto prostředí, resp. v jeho rámci se potom kreuje bezdůvodně se 

obohacující vrstva jednotlivců nebo komunit, často dubiózního původu. Opomíjení zdanění 

majetkovou daní tak ubývají  zdroje v lokálních rozpočtech,  ztrácející  se často v tzv.  šedé 

ekonomice  státu  nebo  často  i  tzv.  černé  ekonomice  má  pak  vážně,  v  určité  komunitě 

a v určitém prostoru konkurenční prostředí narušující důsledky.

Největší  problém  tedy  spatřuji  v  celkovém  hodnotovém  zaměření  společnosti, 

v  orientování  se  státních  i  samosprávných  orgánů jen  na  parazitický  způsob hospodaření 

a získávání finančních zdrojů do vlastních rozpočtů. Neméně významné je potom i špatné 

,,prospěchářské“ nakládání s těmito daňovými ,,vklady“ obyvatel. Na jednu stranu považuji za 

rozumné, aby o užití prostředků z majetkových daní rozhodovali ti, kteří mají nejpodrobnější 

informace o jejich efektivním užití. 
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Na druhé straně  je  zde širší  možnost  vlivu různých zájmových skupin.  Obce jako 

aktivní subjekty občanské samosprávy by měly mít možnost i prostředky pro svou činnost, 

neměly by být odkázány pouze na rozhodnutí ,,vyšší“ moci. 

Jak jsem již v této práci uvedl, pro subsystém majetkových daní a určení jejich místa 

v daňové soustavě je také třeba argumentovat některými aspekty o plnění nebo porušování 

daňových povinností vyplývající z právního fundamentu majetkových daní. Na první pohled 

je  možné kontrolovat  ze strany oprávněných daňových subjektů  poměrně  bezproblémově, 

avšak praktické  zkušenosti  získané  činností  správců majetkových daní  však naznačují,  že 

tomu  tak  není  vždy  a  za  každých  okolností.  I  v  prostředí  správy  majetkových  daní  se 

vyskytují  závažné  porušení  daňově  –  právních  předpisů  ze  strany  povinných  daňových 

subjektů. Avšak ne vždy takové porušení musí dosahovat parametry a vydatnost daňových 

úniků,  vyvolávaných obcházením a  porušováním právních předpisů.  Tedy může se jednat 

např. o případy zatajování existence předmětu zdanění nebo jejich úředního přehlížení, čímž 

dochází  k  nepřiznání  skutečnosti  o  existenci  objektu,  který  podle  příslušného  zákonného 

předpisu podléhá zdanění majetkovou daní, viz stavby hospodářských a vinných sklepů.

Porušování majetkově – daňových předpisů je možné identifikovat při:

g  zatajování existence předmětu zdanění;

g  restriktivním stanovení základu daně;

g  nihilizování výšky daňového zatížení;

g  tolerování neplnění daňových povinností povinnými daňovými subjekty,

     poplatníky majetkových daní;

g  neoprávněném osvobození povinných subjektů od daňového břemene;

g  nevyužívání ukládání zákonem umožňujících daňových a jiných sankcí;

g  obcházení daňových předpisů o majetkových daních.

V praktickém životě  se  stávají  případy  zatajování  existence  objektu, který  má být 

zdaněn majetkovou daní,  povinným daňovým subjektem, např.  v  zelinářských zahrádkách 

vybudovaného rekreačního objektu (altánku), ozdobné zahradní plastiky, bazény apod., a to 

i přes skutečnost, že takový objekt splňuje zákonné předpoklady zařazující ho jednoznačně 

jako stavbu podle stavebního zákona. Ex lege tedy podléhá zdanění i příslušnou majetkovou 

daní.  Předpokládám, že v celostátním měřítku,  i  když adekvátní oficiální  statistické údaje 

k věci získat nelze, dochází ke značnému objemu daňových ztrát prostřednictvím daňových 

úniků, které by v případě jejich eliminování mohly výrazně posílit rozpočtovou samostatnost 
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a stabilitu obcí. Řešit tento problém na celostátní úrovni však není snadné, jak možná by se 

jevilo,  vzhledem  k  potenciálnímu  narušení  ,,dobrých  sousedských  vztahů“  v  obci  i  za 

politicky kontraproduktivní.

Zastávám názor, že řešení těchto daňových ztrát vznikajících jako důsledek zatajování 

existence předmětu zdanění  by měly řešit  přímo dotčené  městské a  obecní  zastupitelstva, 

která mají určitě přehled o existenci nemovitostí v podobě zatajených objektů v místě, a proto 

by jejich zásah do problematiky byl i nejefektivnější. Dnešní technologie umožňují několik 

způsobů takového zjištění neboli kontroly, např. použitím dronů. Samozřejmě, považuji za 

nezbytné společensky překonat přetrvávající psychické bariéry spojovány se správci daně na 

úrovni obcí, zejména s malým počtem obyvatel, které je vedou k zachování statusu quo.

Při  restriktivním stanovení základu daně je povinný daňový subjekt orientovaný na 

splnění daňové povinnosti  vyplývající  z daňového břemene. Tedy, nesleduje vlastní zájem 

vyhnout  se  splnění  zákonné  daňové  povinnosti  úplně.  Nicméně,  snaží  se  její  rozsah 

minimalizovat tak, že předmět majetkové daně minimalizuje, zužuje, restriktivně vymezuje, 

čímž degresivně působí na výšku (míru) daňové sazby. Tak v podstatě snižuje výšku (i objem, 

vydatnost) vlastní daňové povinnosti.

Podstatou  tohoto  protiprávního  jednání  povinných  poplatníků  je  zejména  snaha 

o narušení údajů o rozloze zdanění, dani z nemovitých věcí podrobené plošné výměry určité 

nemovitosti (pozemku, stavby), která je ve smyslu příslušného daňového zákona předmětem 

daně. Poměrně složité je na straně povinného daňového subjektu nepřiznat reálnou výměru 

nemovitosti  typu  stavebního  pozemku,  vzhledem  k  existenci  poměrně  striktní  centrální 

evidence  nemovitostí  v  pozemkových  katastrech,  a  tak  fiktivně  zmenšit  (minimalizovat) 

předmět  zdanění, avšak  už  není  tak  složité  nepřiznat  dodatečnou  stavbu. I  když  v  praxi 

dochází  i  k  situacím  ,,zabírání“ určité,  převážně malé  výměry pozemku a k nelegálnímu 

přičlenění si alespoň této malé výměry sousedního pozemku k vlastnímu pozemku. Obzvláště 

pokud není  vlastník  ,,přičleněné“ nemovitosti  známý,  nebo pokud  je  pozemek  v  užívání 

kolektivu  právnických  osob,  např.  zemědělského  družstva  a  absentuje  kontrola  a  tím 

i pravděpodobnost odhalení takové ,,drobné“ defraudace půdy.

Naproti  tomu  minimalizovat  (krátit)  velikost  plochy  zdaňované  nemovitosti  typu 

obytné  budovy  (stavby)  je  poměrně  jednoduché,  pokud  poplatník  k  jejímu  oficiálnímu 

korpusu nelegálně přičlení další zastavěnou plochu, např. uzavřením objektu balkonu nebo 

terasy trvalou pevnou stěnou, jejíž existenci však v daňovém přiznání obejde.
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Restriktivně  lze  výši  daňového  zatížení  daní  z  nemovitých  věcí  obejít  i  formou 

překvalifikace  (resp.  překvalifikování)  předmětu  zdanění  z  objektu  zdaňovaného  vyšší 

daňovou  sazbou  na  předmět  zdanění,  objekt  podléhající  vyšší  daňové  sazbě  např.  garáž 

zdaňována vyšší sazbou daně ze staveb je překlasifikována na hospodářskou budovu - stáj, 

chlév,  sklad  potravin  apod.,  které  jsou  ex  lege  zdaňovány  nižší  sazbou  daně  ze  staveb. 

Také disproporce daňového zatížení nižší sazbou daně např. při ovocných sadech či vinicích 

vs. zatížení nemovitosti vyšší daňovou sazbou daně z pozemků, nádvoří a apod.

Pod označením  nihilizování  výšky  daňového zatížení  resp.  daně z  nemovitých  věcí  

mám  na  mysli  nenaplňování  daňové  povinnosti  daňovými  subjekty  v  případě  existence 

nelegálních staveb, vybudovaných na pozemcích, jejichž vlastník resp. vlastníci jsou známí 

a které tedy fakticky existují, avšak právně nejsou stavbami. Mohu poukázat na skutečnost, že 

i když tyto stavby splňují všechny náležitosti vyžadované stavebním zákonem na to, aby byly 

za stavby uznány,  tak jejich vlastníci  se uznání takových nemovitostí  za stavby zpravidla 

vědomě vyhýbají,  aby se současně  vyhnuli  daňovému břemenu spojenému s  vlastnictvím 

resp. užíváním takových nemovitostí. Jde tedy zejména o tzv. černé stavby.

Tento  druh  porušování,  je  spíše  obcházení  daňově–právních  předpisů  o  dani 

z nemovitých věcí a úzce souvisí s případy, které lze subsumovat do kategorie  nevyužívání  

ukládání  zákonem povolených daňových a jiných sankcí  v kumulaci s  případy  obcházení  

daňových předpisů o majetkových daních povinnými daňovými subjekty.

K případům, které lze charakterizovat jako  tolerování neplnění daňových povinností  

povinnými daňovými subjekty,  tj. poplatníky majetkových daní, dochází v každodenní praxi, 

podle mého názoru, poměrně často a dlouhodobě. Mám za to, že  především v početně malých 

obcích,  kde  se  obyvatelé  navzájem  velmi  dobře  znají  a  vzhledem  k  snaze  o  zachování 

optimálních občanských resp. mezilidských vztahů a sousedství se ,,nestarají“ o podle nich 

,,drobné“ porušení ustanovení těchto nepopulárních zákonů. Mám tedy na mysli, veřejností 

považované  daňové  zákony,  a  především zákony a  jiné  právní  předpisy regulující  právní 

režim daně z nemovitých věcí, resp. majetkových daní.

K tomuto pasivnímu odporu je motivuje snaha zastřít vlastní ,,daňové nesrovnalosti“ 

a obava z odvety souseda v případě, že by na jeho nekalé praktiky sám občan oprávněný 

daňový subjekt upozornil. V obcích takového typu jsou často rodinné pouta jejich obyvatel 

v  tak  těsném  ,,sevření“,  že  i  přes  znalosti  statutárního  orgánu  správce  daně  o  existenci 

porušování  daňových  povinností  v  oblasti  majetkových  daní,  není  taková  úřední  osoba 
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ochotna,  přes  jeho  aktivní  legitimaci,  a  to  právě  vzhledem  k  těmto  okolnostem 

(tj.  příbuzenské nebo přátelské vazby),  zasahovat  vůči  těmto rušitelům daňově -  právních 

vztahů důrazně nebo vůbec. Tím tedy dochází k tzv. legitimizovanému resp. legalizovanému 

daňovému  úniku,  jehož  podstata  spočívá  v  tolerování  neplnění  daňových  povinností 

povinnými  daňovými  subjekty,  tj.  poplatníky  majetkových  daní  oprávněnými  daňovými 

subjekty, tj správci majetkových daní.

Uvažovat o  neoprávněném osvobození povinných subjektů od daňového břemene  je 

možné  v  obdobných  situacích  povinných  subjektů  majetkových  daní  (ale  i  oprávněných 

subjektů, správců majetkových daní), o jakých jsem se zmínil v předchozím případě. V těchto 

souvislostech však vyvstává do popředí zájmu i problém přetrvávání nepotizmu, klientelismu, 

korupce v majetkově-daňových vztazích, a to už v širších trestně-právních souvislostech či 

z ještě  výrazněji  širších interdisciplinárních pohledů. To, že k neoprávněnému osvobození 

povinných  subjektů  majetkových  daní  skutečně  dochází,  je  poměrně  známé,  avšak  jejich 

příčiny nejsou obyčejně předmětem žádných statistik ani zaměření vědeckých a výzkumných 

projektů. Takové porušování daňových předpisů o majetkových daních lze na jedné straně 

identifikovat  zejména  jako  vědomé  překročení  kompetencí  orgánu  správce  daně, 

kvalifikovatelné, až jako zneužívání pravomoci veřejného činitele, čili jako úmyslný zaviněný 

zločin,  nicméně, na druhé straně, i  jako důsledek nedostatečné odborné kvalifikaci orgánu 

správce příslušné majetkové daně, což se také týká zejména obcí s malým počtem obyvatel. 

V tomto druhém případě nedostatečně kvalifikovaného řízení správce daně a hodnocení jeho 

důsledků na režim příslušné  majetkové daně  lze  uvažovat  v  klasifikační  relaci,  hodnotící 

takové (ne)jednání jako neúmyslný nedbalostní přečin.

Tedy  v praxi  se  lze  setkat  i  s  nevyužíváním  ukládání  zákonem  umožňovaných 

(povolených) daňových a jiných sankcí příslušným státním orgánem, nejen orgánem správy 

majetkových  daní.  Je  to  důsledek  absence  administrativní  resp.  správní  aktivity  uložené 

zákonem nebo jiným právním předpisem příslušnému orgánu státu, jejíž příčiny lze hledat ve 

více  okolnostech  a  souvislostech.  Nejčastěji  jde  o  případy  absence  postihování  uživatelů 

nelegálních staveb postavených na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví, ani v legálním 

užívání.  Takový  masový  jev  nevyužívání  ukládání  zákonem  umožňovaných  sankcí  vůči 

fyzickým  osobám  bez  jakéhokoliv  právního  vztahu  k  užívaným  nemovitostem,  nelze 

zaznamenat nikde v Evropě, ale asi jen v České republice.
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Otázkou pak zůstává, jak ve smyslu uplatňování zásady spravedlnosti určit v takových 

případech, kdo je povinným subjektem majetkové daně (daně z nemovitých věcí), tedy na 

kom spočívá daňové břemeno. Skutečný vlastník pozemku, tedy jeho vlastník ,,podle práva“ 

nemá totiž objektivní možnost svá vlastnická práva naplňovat, i když jde o jakési ,,ústavní“ 

právo občana. Diskutabilní však také zůstává do jaké míry se takové ,,ústavní“ vlastnické 

právo váže k faktickému majetku (stavby, budovy atd.). Nicméně, vycházeje z dikce zákona 

o dani z nemovitých věcí, je povinen svou daňovou povinnost plnit bez ohledu na pasivitu 

státu ve vztahu k ochraně jeho ústavních (majetkových) práv. Pravda, jde o podstatně širší 

a hlubší problém, který není účelné na tomto místě analyzovat a vlastní závěry syntetizovat, 

avšak  považuji  za  nutné  poukázat  na  přetrvávající  disharmonii  práv,  dokonce  ústavně 

kótovaných,  a  povinností  povinných  daňových  subjektů  za  vzniku  určitých  konkrétních 

situací. Tato poznámka je určena samozřejmě i do oblasti správy majetkových daní, avšak 

v pořadí povinnost versus právo požadovat plnění od povinného daňového subjektu v případě 

neplnění si uložených zákonných povinností.

O obcházení  daňových  předpisů  o  majetkových  daních  se  veřejnost  dozvídá 

prostřednictvím  obecných  médií  a  především  tzv.  bulvárních  nosičů  informací,  zejména 

pokud  jde  o  osoby veřejně  známé  (tzv.  celebrity).  Jde  o  známou  a  častou  problematiku 

probíranou na veřejnosti o explozi daňových úniků, na níž se dokonce podílejí nadnárodní 

koncerny a mezinárodní monopoly, jejich představitelé, ale i vysocí představitelé státní moci, 

včetně  hlav  států  (např.  Porošenko,  prezident  Ukrajiny),  jak  to  veřejně  odhalili 

a  dokumentovaly  příslušné  orgány  v  tzv.  kauze  Panama  Papers,  která  je  předmětem 

mezinárodního  vyšetřování.  Obcházení  daňových  předpisů  o  majetkových  daních  je  však 

široce  využíváno  i  zbytkem  povinných  daňových  subjektů,  především  podnikatelů.  Jeho 

podstata spočívá ve využívání legislativních mezer v daňových předpisech, a tak tuto aktivitu 

nelze  považovat  za  nelegální,  i  když  se  jejím  prostřednictvím  místní  rozpočty  ochuzují 

o nemalé rozpočtové zdroje příjmů.
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Závěr

Poukázáním na některé paradoxy stavu majetkově – daňové praxe je možné vyvodit 

i některé závěry legislativně – doporučeného a teoreticko – badatelského zaměření. Avšak, 

všechny tyto premisy vedou k jednoznačnému finálnímu závěru, umožňujícímu konstatovat, 

že subsystém resp. podsoustava přímých majetkových daní musí zůstat integrální a trvalou 

součástí  české daňové soustavy i  v budoucnosti.  I  když není možné a priori  vyloučit  její 

částečnou transformaci. 

V odborných kruzích i v laické veřejnosti sílí myšlenky razantních zásahů do daňové 

politiky státu v zájmu efektivnějšího  daňového systému (daňového výběru či  vydatnosti), 

které  jsou  také  předmětem  mého  zájmu  a  této  práce.  Prozatím  absentuje  politická  vůle 

vyslechnout hlasy volající po radikálnější reformě v oblasti majetkových daní i když existují 

objektivní  faktory  její  realizace.  Kdyby  byly  odpovědní  úředníci  správy  daní  a  poslanci 

schopni  anticipovat  světové  trendy  i  vývojové  tendence  v  oblasti  daní,  tak  by  se  jejich 

predikce podstatně více ztotožňovali s myšlenkou radikální daňové reformy, která by možná 

ve svých začátcích byla i politicky brizantní a nekonvenující s linií sociálního statusu.

Lze tedy konstatovat, že otázka majetkových daní v České republice není současným 

aktuálním  problémem  ze  strany  zákonodárců,  daňových  správ,  ale  i  ze  strany  obcí 

a  veřejnosti.  Jde  o  to,  že  tyto  daně,  jak  výše  uvedeno  zůstávají  v  pozadí  zájmu 

výjmenovaného okruhu subjektů a mnohdy se v případě  růstu nebo stagnace HDP dokonce 

vážně hovoří o jejich zrušení z důvodu jejich neefektivity, malé výtěžnosti a administrativní 

náročnosti. Na svém významu postupně získávají pokud ekonomika jde do recese popř. krize. 

Obecně lze hovořit, že majetkové daně mají své historické místo v daňové soustavě 

České republiky a staly se jejím doplňujícím prvkem. Jejich hlavní premisou je jejich stabilita, 

předvídatelnost, jednoduchost určení výše daně a tím i srozumitelnost. Vzhledem k tomu, že 

se pokládají de facto za „okrajové“ z hlediska výnosu, je jim věnována také menší pozornost. 

Z tohto důvodu si tato disertační práce položila celkem čtyři hypotézy, které byly z různých 

hledisek ověřovány touto prací. Všechny hypotézy uvedené v první části práce se potvrdily.

Konfrontace teorie s praxí a zkušenostmi z okolního světa mi vyznačila možné směry 

terapie  celého  daňového  systému  a  jeho  ozdravení  v  zájmu  spokojenosti  státu  i  daňově 

povinných subjektů. V oblasti majetkových daní pak uvádím náměty na úpravy existujícího 

stavu de lege lata formou doporučení de lege ferenda:
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1. Zavedením systémového  opatření,  které  by platební  povinnosti  daňových  subjektů 

těchto daní  realizovalo před bezprostředním zápisem vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, čímž by se eliminovali nedostatky, které vznikají při vkladové 

povinnosti a jiné spekulace prodávajících s nemovitým majetkem;

2. Odstranit složitost a množství kategorií matoucích povinné subjekty jako je daňová 

sleva,  daňový  bonus,  částka  odčitatelná  od  základu  daně,  zvláštní  sazba  daně 

a nahradit jí pokud možno jedinou univerzální obecně platnou kategorií;

3. Neprodleně  redukovat  množství  vyjímek  majících  různé  algoritmy  svého  výpočtu 

a uplatnění, což je možné demonstrovat např. na dani z nemovitých věcí nebo ještě 

lépe na dani z nabytí nemovitých věcí;

4. Zavedením hodnotového systému, jež by vycházel ze základu daně z ceny obvyklé 

(tržní), čímž by se zabránilo spekulativnímu prodeji obecního, ale i jiného majetku.

Disertační práce také ukazuje řadu problematických aspektů a návrhů na přímou nebo 

nepřímou výtěžnost majetkových daní spolu s návrhy na doporučená organizační opatření, 

kterými se doposud nikdo nezabýval. Ve většině případech byla pozornost soustředěna více 

nebo méně na daň z nemovitých věcí, potažmo na daň z nabytí nemovitých věcí, pozornosti 

neunikly  ani  další  majetkové  daně.  Realizace  uvedených  návrhů  do  praxe  by  např.  dle 

mého názoru zvýšila výtěžnost daně z nemovitých věcí důslednou kontrolou až o 1/3 bez 

jakéhokoliv navýšení úřednických míst a finančních nákladů. Jsem toho názoru, že cíl této 

disertační práce byl splněn.
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Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě

Abstrakt

V  disertační  práci  věnuji  svou  badatelskou  pozornost  právní  oblasti  s  vysokou 

společenskou  rezonancí  i nekončícím  zájmem  široké  vědecké  obce.  Problematika  daní, 

zejména  majetkových,  nepochybně  oslovuje  širokou  občanskou  veřejnost,  která  se  s  ní 

setkává  ve  svém reálném životě  a  nicméně  je  soustavným objektem zkoumání  ze  strany 

vědecké právnické obce a velikánů právní teorie a praxe. Daně jsou jedním z přirozených 

pojítek občana se státem. Není zapotřebí dlouho hledat, aby jsme zjistili, že daně a daňová 

politika státu patří mezi zásadní atributy jeho nezávislosti a suverenity, a to jak uvnitř tak 

i  navenek  jeho  působení  v  moderním světě.  Především prostřednictvím  daní  se  naplňují 

veřejné rozpočty a fondy, jako finanční programy státu a obcí, sloužící k zabezpečování jejich 

potřeb, ochraně majetku a obyvatel.

Disertační práce tedy také obsahuje stručné historické pojednání o zdaňování majetku, 

které je výstižné z hlediska zkoumání právní oblasti majetkových daní a to zejména, aby byly 

snadněji  určeny faktory jejich  významu,  místa,  postavení  a  kontinuity,  ale  i  diskontinuity 

v  daňové  soustavě.  Nahlížení  do  minulosti  za  účelem  zjištění  formace  a  uplatňování 

majetkových daní v našem geografickém prostoru, spolu s porovnáváním současného stavu 

v České republice i v zahraničí, je nezbytné pro lepší vnímání a pochopení jejich důležitosti 

a  nenahraditelnosti  ve  všech  společenských  souvislostech,  a  to  nejen  z  aspektu  velkého 

přínosu pro obyvatele v podobě zhodnocování jejich nemovitých věcí.

Další části této práce jsou podrobeny analýze aktuálního stavu daňové problematiky 

s  akcentem na  její  integrální  součást,  kterou  jsou  majetkové  daně,  a  na  cíle  této  práce. 

Rezultátem tvořivé práce bude nastolení několika námětů neboli návrhů de lege ferenda ve 

snaze přispět ke zkvalitnění aktuálního stavu de lege lata v českém právním řádu.

Klíčová slova: daň, majetek, nemovitost.
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Property taxes and their place in the tax system

Abstract

In the thesis I dedicate my research attention to legal areas with high social resonance 

and the endless interest  of the broad scientific  community.  The issue of  taxes,  especially 

property, undoubtedly appeals to the large civilian public who encounters it in its real life, and 

yet it is  a constant object of research by the scientific juristic community and the giants of 

legal theory and practice. Taxes are one of the natural legacy of a citizen with the state. There 

is no need for a long search to find that the tax and tax policy of the state are among the 

essential attributes of its independence and sovereignty, both internally and externally in the 

modern  world. In  particular,  through  taxes,  public  budgets  and  funds,  such  as  state  and 

municipal finances, serve to meet their needs, protect property and inhabitants.

Thus,  the  thesis  also  contains  a  brief  historical  treatise  on  property tax,  which  is 

relevant for the examination of the legal property tax field, especially so that the factors of 

their importance, location, position and continuity, as well as discontinuity in the tax system, 

are  easier  to  determine. Looking  at  the  past  in  order  to  determine  the  formation  and 

application of property taxes in our geographical  area,  together  with a comparison of the 

current situation in the Czech Republic and abroad, is necessary for a better perception and 

understanding of their importance and irreplaceability in all social contexts, not only from the 

big aspect benefits for the population in the form of valuation of their immovable property.

Other parts of this thesis are subjected to an analysis of the current state of tax issues 

with an emphasis on its integral part, which is property taxes, and the aims of this work. The 

result of creative work will be the introduction of several ideas or de lege ferenda proposals 

in order to contribute to the improvement of the current state of de lege lata in the Czech 

legal order.

Keywords: tax, property, real estate.
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