
Závěr 

 

Současná daňová soustava České republiky je nepřehledná a pro poplatníky nečitelná. 

Navíc množství daní vytváří dojem, že je zpoplatněno veškeré konání. Pro zlepšení daného 

stavu a také pro lepší vnímání daní širokou veřejností by bylo na místě dané změny uvést 

v život. Byly nabídnuty výše sepsané argumenty a nabídnuto řešení de lege ferenda, které by 

tyto nejpalčivější problémy vyřešilo. Úplným závěrem bych si tedy dovolit daná opatření na 

poli zdanění pozemků shrnout: 

• zrušení daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí 

• úprava daně z nemovitostí tak, aby základem daně byla hodnota nemovitosti; 

po vzoru Slovenska bych daň zařadil mezi místní daně a její sazbu určil 

rámcově zákonem a konkrétní sazbu ponechal uvážení obce 

• zavedení nové nezdanitelné části základu daně u daně z příjmů fyzických osob 

– tím by byla zaplacená daň z nemovitosti 

• daň z přidané hodnoty – beze změn 

Pro ilustraci dopadů vícenásobného odvodu, tak jak byl popsán v závěru, přikládám 

následující modelový příklad. Vstupy do příkladu byly zvoleny uměle, tak aby nejlépe 

demonstrovaly nespravedlnost, kterou v daném postupu spatřuji. U pozemku byla z důvodu 

jednoduchosti zvolena výměra 1000m2. Aby daň byla maximální, jedná se o stavební 

pozemek v Praze, koeficient byl zvýšen ze 4,5 na 5 a navíc byl obecně závaznou vyhláškou 

stanoven místní koeficient na 5. 

poplatník - muž, svobodný bezdětný, zaměstnaný v pracovním poměru
"superhrubá mzda" za rok 1200000
z té daň z příjmů 180000
daň po započtení slevy na poplatníka 155160
daň zaplacená v průběhu 5ti let 775800

nákup pozemku za 1 000 000,- Kč 1000000
v kupní ceně zaplatí daň z převodu nemovitostí 29126,214

pokud tuto nemovitost zakoupil ve čtvtém roce,
zaplatí v pátém roce navíc daň z pozemku 25000

celkem na daních za 5 let zaplaceno 829926,21

z "superhrubé mzdy" je to ( v procentech ) 13,832104
  



 
Tímto příkladem jsem chtěl na úplný závěr ukázat, co jsem myslel více násobným odvodem. 

13,83 procenta nevypadá špatně, nutno poznamenat, že jde o podíl k superhrubé mzdě. Toto 

číslo je nutno interpretovat tak, že poplatník ze všech peněz, které vydělal a část z nich státu 

již odvedl ve formě pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a na 

všeobecné zdravotní pojištění, ať již sám či prostřednictvím zaměstnavatele, kdy se tyto 

odvody pohybují v řádech desítek procent, jedná se o procento značně vyšší. Hrubým 

výpočtem jsem došel k tomu, že při zadané superhrubé mzdě, je čistá mzda zaměstnance 

pouhých 53 485,- Kč. Pokud toto číslo vynásobím počtem měsíců a let z našeho příkladu, 

dostanu částku 3 209 100,-Kč, což je částka v penězích, kterou si poplatník skutečně přinesl 

domů a z této částky musí ještě zaplatit daň z pozemků a daň z převodu nemovitostí. 

Souhrnná daňová kóta našeho poplatníka je tedy (bez započtení dalších daní jako DPH či 

spotřební daně) 47,41 procenta příjmů z rozhodného období pěti let, které jsme brali v potaz. 


