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Úvod 

Daně jsou příjmem veřejných rozpočtů, bez něhož by státní správa nemohla 

fungovat, ale zároveň jsou to povinné platby, jež musí každý poplatník odvést ze svého 

důchodu ve prospěch státu. Z tohoto důvodu byla, je a vždy bude daňová problematika 

a výše daňového zatížení aktuálním a velmi diskutovaným tématem. Daně jsou 

ekonomicko-právní kategorií, která se dynamicky vyvíjí.  

Diplomová práce je zaměřena jen na jednu daň, a to na daň korporátní, která 

bude chápána jako daň z příjmů právnických osob. Česká korporátní daň, jež je 

upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

prošla za 18 let platnosti tohoto zákona mnoha změnami. Byla snižována její sazba, 

měnil se počet odpisových skupin a doba odpisování, měnil se počet let, v nichž bylo 

možno odpočítávat daňové ztráty od základu daně, rozšiřovala a zužovala se škála 

investičních pobídek nebo položek osvobozených od daně a mnohé další. 

Nalézt optimální a efektivní řešení ze všech hledisek je zajisté velmi složité, 

a proto považuji za nutné zabývat se tím, jak jsou některé otázky a problémy řešeny 

v jiných zemích.  

Cílem předložené diplomové práce je zhodnotit korporátní zdanění v České 

republice a zjistit, zda a do jaké míry právní úprava korporátní daně přispívá k zvýšení 

konkurenceschopnosti a zlepšení investičního prostředí v České republice. K dosažení 

tohoto cíle bude využita metoda komparace. Komparovány budou právní úpravy 

korporátních daní Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska podle předem stanovených 

kritérií. 

Pro komparaci jsem si zvolila státy, které s Českou republikou mají mnohé 

společného, ať již z pohledu historického, geografického, ekonomického či politického. 

Všechny tyto komparované státy se stejně jako Česká republika a dalších pět států staly 

od 1. května 2004 členy Evropské unie a jsou proto zapojeny do procesu harmonizace 

přímých daní, a tedy i daní korporátních. Rovněž jsou všechny tyto státy členy 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

Při komparaci budu vycházet z primárních zdrojů, tedy přímo ze zákonů, v nichž 

jsou v daných státech obsaženy úpravy korporátní daně. 
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1 Vývoj a teorie zdanění korporátních příjmů 

Pro provedení komparace se zaměřením na jednu konkrétní daň je nutno 

nejdříve přiblížit obecné teoretické poznatky týkající se daní. Proto bude tato část 

zaměřena právě na vývoj zdanění a jeho teoretická východiska. 

 

1.1 Historický vývoj daní 

Vznik platebních povinností je spojen se vznikem organizovaných států 

a peněžního hospodářství. Různé platební povinnosti byly známy již ve starověku 

a středověku. O daních v dnešním slova smyslu je však možno mluvit až v 18. století, 

kdy byly etablovány jejich náležitosti.  

Za předchůdce dnešních daní je možno považovat platby, které existovaly 

ve starověkém Egyptě, Řecku a v Římě. Byly vybírány nejčastěji v naturální formě 

a byly jakýmsi příležitostným zdrojem rozpočtu panovníka. Tyto platby byly 

nepravidelné, mnohdy i dobrovolné. Ku příkladu ve starověkém Řecku byl zaveden 

tzv. tribut, což byla jednorázová dávka z pozemků nebo z hlavy, a později byl přeměněn 

na pozemkovou daň. Vedle toho zde existovaly i další odvody, jako např. poplatek za 

držení dobytka, poplatek domovní, poplatek za možnost mít otroka, poplatek za 

propuštění otroka nebo poplatky při narození a úmrtí.  

V období feudalismu hrály odvody podpůrnou roli a byly vybírány především 

v případě válečných tažení nebo pro financování obrany území. Postupem času získaly 

odvody peněžní charakter. Ve feudálních městech vznikl tzv. mocenský feudalismus, 

který spočíval v tom, že se výnosy z daní dělily mezi panovníka a šlechtu a jejich výše 

byla předmětem jednání stavovských sněmů. Důležitým institutem tohoto období byly 

tzv. regály, které představovaly úplaty za činnost státních orgánů. Pokud měl oprávnění 

ukládat regály výlučně panovník, jednalo se o tzv. regalia maiora (např. regál soudní, 

daňový), anebo byly tyto pravomoci přenositelné na jiné subjekty – tvz. regalia minora 

(např. regál horní, celní, mincovní, apod.). Regály lze v rámci evropského kontinentu 

označit za základní a nejstarší teoreticky podloženou formu rozdělování hrubého 

domácího produktu mezi státem a jemu podřízenými subjekty a jsou východiskem i pro 

novodobé poplatkové teorie. Daně v dnešním slova smyslu se z regálů postupně 
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vyvinuly. Vedle regálů v období feudalismu vznikly i tzv. domény, což byly odvody 

z výnosů z panovníkova majetku, tedy z hospodaření na panovníkových lesních 

a zemědělských pozemcích, a později také tzv. kontribuce a akcízy. Kontribuce, které je 

možno považovat za předchůdce přímých daní, se vybíraly z hlavy, z majetku nebo 

výnosů a jejich výběr byl založen na repartiční metodě. Akcízy, které se technikou 

vybírání velmi podobaly regálům, měly dvě podoby, a to buď daně z oběhu zboží 

(spotřební daně z dobytka, sukna, soli, vína apod.), nebo daně z převodu zboží. V tomto 

období rovněž vzniklo povolání daňového pachtýře. Daňový pachtýř získal od 

panovníka za úplatu licenci na výběr daní. Na základě této licence mohl vybírat buď 

jednu daň – pak šlo o tzv. daňový pacht, nebo měl právo vybírat všechny daně – tzv. 

generální pacht. Pro výběr majetkových daní byly důležité seznamy nemovitostí, 

tzv. katastry, které začaly vznikat v období pozdního feudalismu. V době po třicetileté 

válce hrály důležitou roli akcízy, které značným způsobem zvýšily daňové odvody. 

Mezi zastánci akcízů jako jediné daně a zastánci daňových systémů založených na více 

daních se rozpoutala velká polemika, označovaná jako akcízová kontroverze.  

V období liberalismu 18. století, vyznačujícím se zásadou minimalizace zásahů 

do ekonomiky ze strany státu, tzv. laissez faire, prudce vzrůstá úloha státu, jež potřebuje 

více finančních prostředků na financování oblastí, do kterých zasahuje. V době, kdy 

dominující státy provádějí koloniální výboje a angažují se v oblastech zdravotnictví 

a školství, mají daně již pravidelný charakter, jsou povinné pro všechny ekonomické 

subjekty a vznikají první ucelené daňové soustavy. Na území Anglie vzniká koncem 

18. století první důchodová daň, která je stanovena podle povolání poplatníka, jeho 

rodinného stavu a počtu dětí. Rozhodující příjem do státního rozpočtu ale tvoří nepřímé 

daně, tedy cla a spotřební daně. Naproti tomu jsou ve Francii, Německu, Rakousku-

Uhersku a Nizozemsku stále využívány především obchodní a výnosové daně, akcízy 

a clo. 

Na přelomu 19. a 20. století stát zcela přebírá funkci garanta zabezpečení, 

minimální úrovně vzdělanosti, ochrany zdraví a zajišťuje přerozdělovací procesy. 

Výnosy z daní slouží k zabezpečení státní politiky, jsou prováděny první daňové 

reformy a rovněž je v tomto období nastolen problém daňových úniků. Poprvé se také 

objevují progresivní daně a daň se vybírá na základě daňového přiznání. Ve většině 

států, s výjimkou Německa, stoupá podíl přímých daní a spotřební daně již nejsou 
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uvalovány pouze na nezbytné zboží, ale jen na alkohol, cigarety, petrolej, čaj, kakao 

a cukr.  

V období mezi dvěma světovými válkami dochází k dalšímu růstu daňové 

kvóty1, která dosahuje ve vyspělých státech hranice 30%, což je důsledek snahy států 

k získání finančních prostředků na obnovu ekonomiky. Ve většině států jsou zavedeny 

tzv. válečné daně a tzv. majetkové dávky, stanovené pro nejbohatší obyvatele 

a vyskytují se i válečné přirážky k již povinným daňovým odvodům. Akcízy jsou opět 

uvalovány na zboží nezbytného charakteru a uplatňuje se intenzivní zdanění vysokých 

příjmů. V důsledku hospodářské krize jsou stanoveny přirážky na některé daně, vysoce 

zdaněn je např. alkohol a tabák a přímé daně jsou stanoveny jako osobní a firemní 

důchodové daně. 

Po 2. světové válce byl pod vlivem učení J. M. Keynese kladen důraz na 

stabilizační funkci daní. V době, kdy v tržních ekonomikách rostlo daňové zatížení, se 

v některých státech, jako např. v USA a v zemích severní Evropy, pohybovaly nejvyšší 

mezní sazby až kolem 90% a celková daňová kvóta byla v mnoha státech větší než 

50%. Daňová kvóta byla velmi vysoká i v centrálně plánovaných ekonomikách, kde 

byly podniky mnohdy zdaňovány daní ve výši až 80%. Naproti tomu jednotlivci 

podléhali zdanění s nízkými sazbami. V centrálně plánovaných ekonomikách byla výše 

daní také diferencována podle odvětví, ze kterých příjem plynul. 

V 70. letech 20. století se v tržních ekonomikách začíná prosazovat politika 

stimulace nabídky, jež se projevuje především ve snižování daní, daňového břemena 

a mezních sazeb daně. Postupně se začíná zvyšovat podíl nepřímých daní na celkových 

daňových výnosech a do daňových systémů zemí jsou postupně zaváděny daně 

z přidané hodnoty. Roku 1977 vstoupila v platnost tzv. šestá směrnice harmonizující 

daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie.  

V současnosti se projevuje trend zvyšování podílu nepřímých daní na celkových 

daňových výnosech. V případě přímého zdanění ve většině států existuje nižší daňová 

sazba daně ze zisku korporací v porovnání se sazbou daně z příjmů fyzických osob. Na 

                                                 
1 Daňová kvóta je makroekonomický ukazatel sloužící pro měření daňového zatížení obyvatelstva. 
Vypočítá se jako poměr celkových příjmů veřejných rozpočtů plynoucích z daní (celkové daňové příjmy) 
k hrubému domácímu produktu v běžných cenách násobený stem. 
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území států Evropské unie dochází k harmonizaci daně z přidané hodnoty a tyto země 

se rovněž snaží spolupracovat např. v oblasti zamezení dvojího zdanění nebo omezení 

daňových úniků. 2 

 

1.2 Daňová teorie 

Tato kapitola je zaměřena na obecnou daňovou teorii, je v ní vymezeno 

postavení daňového práva, definice daně, její charakteristika, funkce a členění daní 

podle různých kritérií a klasifikace daní podle OECD. 

 

1.2.1 Daňové právo 

Problematiku daní upravuje daňové právo. Pro bližší vymezení daňového práva 

je nutno jej nejdříve zařadit do systému práva.  

Z hlediska právního odvětví tvoří daňové právo zvláštní, fiskální část práva 

finančního. Finanční právo přitom úzce souvisí s právem správním, jelikož obecná část 

správního práva tvoří jeho základ. Stěžejním je rovněž vymezení daňového práva jako 

práva veřejného.3 

Daňové právo, jako zvláštní část práva finančního, se tedy řadí mezi právo 

veřejné. Je tomu tak proto, že se daňové právo vyznačuje charakteristikami veřejného 

práva, mezi něž patří především nerovné postavení právních subjektů a uplatnění zásady 

oficiality a legality, jakož i právní úprava, jež používá výlučně kogentní normy, tedy 

normy imperativně stanovující práva a povinnosti, od nichž se adresát normy nemá 

možnost odchýlit vlastním projevem vůle pod hrozbou sankce. Pro daňové právo jako 

                                                 
2 ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 29 – 34. 
3 Právo se dělí na právo soukromé a veřejné na základě kritéria metody právní regulace. Rozdíl mezi 
soukromým a veřejným právem řeší spousta teorií, z nichž těmi nejdůležitějšími a relevantními jsou 
teorie zájmová, mocenská a organická. Dle zájmové teorie se soukromé právo týká zájmů jednotlivých 
osob a veřejné právo zájmů státu. Mocenská teorie vychází ze subordinace, tj. nadřízenosti a podřízenosti, 
a z rovnosti. Pokud jsou účastníci právního poměru vzájemně ve vztahu subordinace, jedná se o právo 
veřejné, pokud jsou ve vztahu rovném, jde o právo soukromé. Nejvíce uplatňovanou a v současné době 
uznávanou teorií je teorie organická, podle níž veřejnoprávní povahu mají právní vztahy, v nichž je 
jedním z právních subjektů orgán veřejné moci, a ostatní právní vztahy mají charakter soukromoprávní. 
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právo veřejné je rovněž typická jednostranná rozhodovací pravomoc orgánů veřejné 

moci. Akty těchto orgánů veřejné moci se vyznačují předpokladem správnosti a tím, že 

jejich právní účinky nastávají nezávisle na vůli adresátů, práva a povinnosti mohou pro 

subjekt vzniknout i proti jeho vůli. 

 

1.2.2 Daňový systém 

V obecné rovině daňový systém představuje soustavu daní, právně, organizačně 

a technicky vytvořený systém institucí, jež zabezpečuje správu, vyměřování, vymáhání 

daní a jejich kontrolu. Je to rovněž systém metod, nástrojů a pracovních postupů, které 

tyto instituce uplatňují vůči daňovým subjektům nebo dalším osobám.4 

Daňový systém každého státu je výsledkem jeho dlouhodobého ekonomického, 

sociálního, politického a kulturního vývoje, a proto každý racionálně vybudovaný 

daňový systém musí být založen na zásadním podkladě souvisejícím se sociálními 

a hospodářskými ideami daného státu.5 

Na každý daňový systém jsou kladeny požadavky, jako je daňová spravedlnost, 

daňová a ekonomická efektivnost, právní perfektnost, pružnost, administrativní 

jednoduchost, srozumitelnost a správné ovlivňování chování ekonomických subjektů. 

Daňová spravedlnost zjednodušeně spočívá v tom, že každý subjekt by 

prostřednictvím daní měl přispívat podle svých možností a prospěchu, které získává ze 

spotřeby služeb, jež poskytuje stát. Z toho lze vyvodit, že ti, kteří mají stejný prospěch, 

by měli platit stejně, a ti, kteří mají prospěch vyšší, by měli platit víc, odpovídajíc 

principu platební schopnosti.  

Jelikož by daňový systém měl co nejméně zasahovat do tržního prostředí 

v ekonomice, z hlediska daňové efektivnosti je výhodnější daňový systém složený 

z více menších daní, než z jedné velké daně. Efektivnost je ovšem v případě více daní 

snižována o administrativní náklady, jež jsou s výběrem daní provázeny.  

                                                 
4 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 163. 
5 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. s 119. 
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Právní perfektnost a stabilita jsou nezbytnými zárukami efektivnosti systému. 

Daňový systém by měl být vytvořen na dlouhé časové období a nemělo by docházet 

k významnějším změnám jeho základní koncepce v kratších časových intervalech.  

Požadavek pružnosti je sice v rozporu s názory na ryze fiskální funkci daní, ale 

znamená, že by daňový systém měl být schopen v právně přiznaných mezích 

přizpůsobovat základní daňové zatížení nově vzniklým skutečnostem a být tak 

efektivním a účinným prvkem hospodářského mechanismu.6 

Proto, aby každý poplatník předem znal výši svých daňových povinností, se jeví 

nezbytným požadavek jednoznačnosti a jednoduchosti daňového systému. Toto úzce 

souvisí s konstrukcí systému výběru daní, který by měl umožnit vybírat daně s co 

nejmenšími náklady, ale zároveň by neměl daňové poplatníky příliš zatěžovat.7 

 

1.2.3 Definice daně 

Ustálená definice daně neexistuje, a rovněž mnoho autorů popisuje daň různě. 

Nejčastější definicí je ovšem ta, která „daň definuje jako povinnou, zákonem stanovenou 

platbu, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomickému subjektu“.8 Daně jsou z právního hlediska platební povinností, 

stanovenou zákonem k získání příjmů pro veřejný rozpočet, aniž by přitom bylo 

zdaňovaným subjektům poskytováno ekvivalentní protiplnění, a jsou tedy nástrojem 

redistribuce hrubého domácího produktu.9 

Státní příjmy představují akumulační stránku financí, jelikož jsou založeny 

zejména na nenávratném odvádění části důchodů vytvářených subjekty, jež se 

zúčastňují procesu rozšiřování společenské reprodukce (tedy právnickými a fyzickými 

osobami), a vyznačují se proto neekvivalentností a nenávratností.10 

                                                 
6 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. s 120. 

7 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan, a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň:   
   Aleš Čeněk, 2009. s. 296-297. 

8 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 9. 
9 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 154. 
10 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 89. 
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Daně se tedy vyznačují „mikroekonomickým donucením veřejné moci podílet se 

na úhradě nákladů spojených s fungováním orgánů veřejné moci, s poukazem na 

existenci příjmů, majetku nebo jiných hospodářských aktivit“.11 Na základě výše 

uvedeného lze daň definovat jako platbu nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou, 

nenávratnou, neekvivalentní, neúčelovou, placenou ve prospěch veřejného rozpočtu 

a obvykle opakovanou. 

Daně ovšem nejsou jedinou zákonem stanovenou povinnou platbou a je nutno je 

odlišovat od poplatků. Daně a poplatky se v mnoha pojmových znacích shodují, obě 

tyto peněžité platby jsou platbami nenávratnými, vybíranými státem nebo jinou 

veřejnoprávní korporací výhradně na základě zákona. Poplatek se ovšem liší tím, že jde 

o platbu nepravidelnou a ekvivalentní. Nepravidelnost nutno spatřovat v tom, že 

poplatky jsou vybírány ad hoc za určité protiplnění ze strany státu nebo jiné 

veřejnoprávní korporace. Poplatkovým ekvivalentem je zpoplatněný úkon, tedy 

skutečnost, v důsledku jejíhož vzniku je poplatek vybírán.  

I přes teoretické odlišení daní a poplatků můžou být v platných právních 

úpravách rozdíly mezi těmito platbami potírány, a z tohoto důvodu jde spíše o formální 

rozlišení na daň a poplatek. Některé platby totiž mohou nést název „poplatek“ přes to, 

že naplňují finanční definici daně a postrádají charakteristické znaky poplatků. 

Další podstatnou platbou jsou tzv. ekonomické daně, tedy příspěvky na sociální 

zabezpečení. Tyto platby povětšinou nejsou řazeny mezi daně, i když splňují jejich 

pojmové znaky. Jde rovněž o peněžité platby nenávratné, pravidelně se opakující, 

vybírané státem výhradně na základě zákona. Na rozdíl od „klasických“ daní lze 

u příspěvků na sociální zabezpečení shledat ekvivalentnost, pokud totiž povinný subjekt 

splní zákonem stanovené podmínky (např. stanovenou dobu pojištění, podání žádosti 

o přiznání nebo vyplacení dávky) a nastanou zákonem předvídané události (např. 

dosažení stanoveného věku, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, nedostatečný příjem, 

ztráta živitele), vznikne mu nárok od státu na výplatu dávky, ať již peněžní, či 

nepeněžní (dávky státní sociální podpory, důchody, nemocenské, bezplatná zdravotní 

péče apod.). 

                                                 
11 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. s 88. 
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Dle klasifikace daní podle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (dále jen OECD) jsou Příspěvky na sociální zabezpečení řazeny pod skupinou 

[2000], viz tabulka v příloze. 

 

1.2.4 Funkce daní 

Funkce a úloha daní vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného 

sektoru. Jsou jimi hlavně: funkce alokační, funkce redistribuční, funkce stabilizační 

a funkce fiskální.  

Pokud se trh vyznačuje neefektivností v rozmisťování zdrojů zapříčiněnou 

především tržními selháními, např. nedokonalou konkurencí nebo vznikem externalit, 

uplatní se alokační funkce. Tato funkce slouží k zajištění financování oblastí 

podceněných trhem, řeší problematiku investování vládních výdajů a efektivního 

rozdělení mezi veřejnou a soukromou spotřebou.12 

Redistribuční funkce spočívá v přerozdělování důchodů prostřednictvím daní 

a transferových plateb a vychází z kritiky rozdělování důchodů z hlediska tržních 

mechanismů. Výběrem od bohatších jsou zmírňovány rozdíly mezi obyvatelstvem a je 

tím státu umožněno skrze transferové platby zvyšovat příjmy méně bohatým.  

Stabilizační funkce spočívá ve zmírňování výkyvů ekonomických cyklů s cílem 

udržet a zajistit dostatečnou míru zaměstnanosti a cenovou stabilitu. Fiskální politika je 

velmi sporným tématem a její odpůrci tvrdí, že právě snaha o stabilizaci je příčinou, 

která vyvolává nestabilitu. Fiskální systém je beze sporu schopen ovlivňovat agregátní 

národohospodářské ukazatele. Vláda plní stabilizační funkci skrze regulaci výše 

daňových příjmů podle hospodářského cyklu.  

Fiskální funkce je pokládána za nejdůležitější a spočívá v získávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou poté financovány veřejné výdaje. Tato 

historicky nejstarší funkce je v předcházejících funkcích již obsažena.13 

                                                 
12 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 12.  
13 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan, a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: 
     Aleš Čeněk, 2009. s. 292. 
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1.2.5  Klasifikace daní 

Daňová teorie dělí daně z mnoha hledisek. Daně mohou být tříděny dle jejich 

respektování příjmových poměrů poplatníka na daně osobní a daně in rem (daně „na 

věci“). Osobními daněmi jsou daně, jež respektují důchodovou situaci poplatníka 

a odrážejí poplatníkovu schopnost je platit. Daně in rem jsou odváděny z titulu 

vlastnictví majetku, jeho nákupu, prodeje nebo držby, a to nezávisle na možnostech 

vlastníků nebo těch, kteří převody uskutečňují.  

Nejčastěji jsou daně děleny na daně přímé a nepřímé. Přímé daně jsou ty daně, 

jež postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku, a jejich rysem je, že ten, kdo dani 

podléhá, nemůže svou daňovou povinnost převést na jiný subjekt. Jsou to daně adresné, 

jelikož jsou vyměřeny konkrétnímu poplatníkovi na základě jeho příjmu nebo majetku. 

Nepřímé, nebo též spotřební daně jsou spojeny s příjmem při jeho upotřebení a jsou 

uvaleny na spotřebu. Hradí je výrobce nebo prodejce z objemu své produkce a existuje 

zde možnost, že bude daň prostřednictvím ceny přenesena na jiný subjekt, a to zejména 

na spotřebitele. Jedná se o daně neadresné, které nerespektují důchodovou ani 

majetkovou situaci poplatníka. Přímé daně se dále dělí z hlediska předmětu na daně 

důchodového typu a majetkového typu, nepřímé daně se dělí na daně všeobecné 

a akcízy. 

Daně lze třídit také podle techniky ukládání daňových povinností na daně 

katastrové a daně tarifní. U daní katastrových jsou základ daně a poplatníkovy poměry 

zapsány ve speciálních soupisech neboli katastrech, jež se pravidelně doplňují, a jejich 

obdobou může být podané daňové přiznání. Tarifní daně jsou ukládány při nastání 

určitých skutečností na základě tarifu, který je pro každou tuto zdaňovanou skutečnost 

stanoven. 

Podle míry zdanění důchodu lze daně dělit na analytické daně, jež zdaňují každý 

jiný pramen důchodu, a daně syntetické, které zdaňují důchod bez ohledu na jeho 

pramen.  

Z hlediska způsobu úhrady jsou daně tříděny na daně vybírané na základě 

daňového přiznání a daně vybírané srážkou u zdroje příjmů.  
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Daně mohou být děleny podle periodicity vzniku daňové povinnosti na daně 

případové a daně pravidelně se opakující.  

Dle vztahu mezi velikostí základu daně a daně samotné lze daně rozdělit na daně 

specifické, stanovené podle množství jednotek základu daně, a na daně stanovené bez 

vztahu k daňovému základu, jako např. paušální daň nebo daň z hlavy. Tomuto dělení 

odpovídá také jiné dělení daní, založené rovněž na tom, jak je stanovena hodnota daně 

vzhledem k daňovému základu. Je jím dělení na daně jednotkové a daně ad valorem. 

Daně jednotkové jsou stanoveny podle množství jednotek daňového základu, zatímco 

daně ad valorem jsou odvozeny od ceny daňového základu, jejich výše je proto 

nejčastěji určena procentem.  

Z hlediska kompetence daňového příjmu se daně dělí na celostátní, které jsou 

sjednocené na území celého státu, a komunální, které mohou být uvaleny na úrovni 

jednotlivých správních jednotek státu. Daňová teorie rozlišuje také daně nadnárodní, 

které ovšem v současnosti neexistují, avšak jejich vznik jako důsledek prohlubující se 

integrace mezi některými státy nelze v budoucnu vyloučit. 

Podle daňového určení, tedy podle druhu rozpočtu, do kterého daně plynou, je 

lze dělit na výlučné a sdílené daně. Výnos z výlučných daní je příjmem jednoho typu 

veřejného rozpočtu, zatímco o výnos sdílené daně se dělí několik typů veřejných 

rozpočtů.  

Daně lze také dle stupně účelovosti použití jejich výnosů dělit na daně neúčelové 

a účelové. V případě neúčelových daní není předem stanoveno, do které oblasti bude 

jejich výnos plynout. Výnos účelových daní je naproti tomu použit pro financování 

určitých, předem stanovených oblastí.  

Dle stupně progrese se rozlišují daně progresivní, proporcionální a regresivní. 

Z matematického pohledu jde o vyjádření poměru mezi výší daně a výší důchodu. 

Pokud je výsledkem tohoto poměru rostoucí funkce, jedná se o daň progresivní, 

s růstem důchodu totiž roste míra jeho zdanění. V případě, že je poměr daně a důchodu 

konstantní, jde o daň proporcionální. O proporcionální zdanění jde tedy tehdy, pokud se 

s růstem důchodu míra jeho zdanění nemění. Při regresivním zdanění daňová zátěž 

klesá s růstem důchodu a výsledkem poměru výše daně k výši důchodu je klesající 

funkce.  
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Mezi velmi často využívané klasifikace daní patří klasifikace daní podle 

metodiky OECD. Tato klasifikace, jež je důležitá pro účely statistického zpracování, 

třídí daně do šesti hlavních skupin a dále do podskupin. Třídění je následující (podrobná 

klasifikace viz tabulka v příloze). 

 

[1000] Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

[2000] Příspěvky na sociální zabezpečení 

[3000] Daně z mezd a pracovních sil 

[4000] Daně majetkové 

[5000] Daně ze zboží a služeb 

[6000] Ostatní daně 

 

1.3 Systémy zdanění korporací 

Tato kapitola již není zaměřena na obecné vnímání daňového systému jako 

celku, ale na specifické systémy zdanění korporací a jejich dělení podle metodiky 

OECD. 

Systémy korporátních zdanění jsou rozděleny na základě toho, zda a v jaké míře 

v nich dochází k integraci korporátní daně s daní osobní, a zda tedy dochází k dvojímu 

zdanění.14 Systémy lze přitom dle míry této integrace rozdělit na systémy bez integrace 

korporátní a osobní daně, systémy s částečnou integrací a systémy s plnou integrací. 

Jednotlivé systémy zdanění korporací jsou podle metodiky OECD následující.15 

• Klasický systém – CL (Classical system) – příjem z dividend je zdaněn na 

úrovni akcionáře stejně jako ostatní druhy kapitálových výnosů (např. úroky) 

a dochází tak k plnému dvojímu zdanění. 

                                                 
14 OECD [online]. 2010 [cit. 2010-12-01]. Corporate and capital income taxes. Dostupné z WWW: 
<http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#C_CorporateCa
ptial>. 
15 OECD [online]. 2010 [cit. 2010-12-01]. Overall statutory tax rate on dividend income. Dostupné 
z WWW: < http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/33717596.xls>. 
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• Modifikovaný klasický systém – MCL (Modified classical system) – příjem 

z dividend  je zdaněn preferenční daňovou sazbou (např. ve srovnání 

s úrokovými výnosy) na úrovni akcionáře. 

• Plná imputace – FI (Full imputation) – plné započtení daně z dividend na 

úrovni akcionáře.  

• Částečná imputace – PI (Partial imputation) – částečné započtení daně 

z dividend na úrovni akcionáře.  

• Systém s částečným zahrnutím – PIN (Partial inclusion) – část dividend je 

zahrnuta jako zdanitelný příjem na úrovni akcionáře. 

• Systém dělené sazby – SR (Split rate system) – distribuované dividendy jsou 

zdaněny vyššími sazbami než nerozdělený zisk na podnikové úrovni. 

• Systém bez dvojího zdanění – NST (No shareholder taxation of dividends) – 

není zde žádná jiná daň než daň ze zisku korporace. 

• Systém s odpočtem dividend – CD (Corporate deduction) – částečný nebo plný 

odpočet daně placené z rozděleného zisku na podnikové úrovni. 

• Jiné typy systémů – OTH (Other types of systems). 

Pro klasický (CL) a modifikovaný klasický systém (MCL) je charakteristické, že 

nedochází k integraci korporátní a osobní daně, což znamená, že v zemích, jež mají tyto 

daňové systémy, dochází k plnému dvojímu zdanění, zisk společnosti je tedy nejprve 

zdaněn sazbou korporátní daně a rozdělený zisk je posléze zdaněn daní osobní. Mezi 

země uplatňující klasický (CL) systém patří v rámci členských zemí OECD Rakousko, 

Belgie, Česká republika, Německo, Irsko, Island, částečně Itálie, dále Nizozemsko, 

Slovinsko a Švédsko. Modifikovaný klasický systém (MCL) je užíván v Dánsku, 

Řecku, Japonsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku a v USA. 

Mezi systémy s částečnou integrací lze řadit systém plné (FI) a částečné 

imputace (PI), systém s částečným zahrnutím (PIN), systém dělené sazby (SR) a systém 

s odpočtem dividend (CD). Plná imputace je uplatňována v Austrálii, Kanadě, Chile, 

Mexiku a na Novém Zélandu, částečná imputace pak v Koreji a ve Velké Británii. 

Systém s částečným zahrnutím je využíván ve Finsku, Francii, Itálii,  Lucembursku 
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a Turecku. Systém dělené sazby (SR) ani systém s odpočtem dividend (CD) není 

v současné době používán v žádné zemi OECD.  

Systém s plnou integrací, tedy systém bez dvojího zdanění (NST) je využíván na 

Slovensku.  

Jiné než výše definované typy systémů (OTH) se v současnosti uplatňují ve 

dvou zemích OECD, a to v Maďarsku a Norsku. 

Nejrozšířenějším systémem je tedy klasický systém (CL) nebo modifikovaný 

klasický systém (MCL). V roce 2010 využívá 17 členských států OECD jeden z těchto 

dvou systémů zdanění korporací. 
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2 Právní úprava korporátní daně ve vybraných zemích 

V této části diplomové práce budou rozebrány právní úpravy korporátní daně 

čtyř evropských států, a to Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Všechny tyto 

státy jsou členy OECD (Slovensko od roku 2000, Polsko a Maďarsko od roku 1996 

a Slovinsko od roku 2010)16, a zároveň se staly členy Evropské unie k 1. květnu 2004, 

společně s Českou republikou a dalšími pěti státy. Tyto postkomunistické země 

se vzájemně blízkou geografickou polohou prošly v 90. letech 20. století transformací 

od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice, stejně jako Česká republika. 

 

2.1 Zákonná úprava korporátní daně jednotlivých států 

Korporátní daň je ve všech státech upravena uceleně v jenom zákoně, 

podrobnosti viz tabulka 2.1. 

 

Tabulka 2.1: Právní úprava korporátní daně vybraných států 

Stát Zákonná úprava Název korporátní daně 

Slovensko 
Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani 

z príjmov 
Daň z príjmov právnických 

osôb 

Polsko 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych 

Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

Maďarsko 
1996. évi LXXXI. Törvény 

a társasági adóról és az 
osztalékadóról 

Társasági adó 

Slovinsko 
Zakon o davku od dohodkov pravnih 

oseb, Ur.l. RS, št. 117/2006 
Davek od dohodkov pravnih 

oseb 

Zdroj: Taxes in Europe database, vlastní zpracování 

 

Ve všech čtyřech státech jsou sazba daně, základ daně i slevy na dani ukládány 

centrální autoritou, tedy státem. Výnos z korporátní daně na Slovensku, v Maďarsku 

                                                 
16 Česká republika je členem OECD od 21. prosince 1995. 
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a ve Slovinsku plyne výhradně do státního rozpočtu. Výnos této daně tedy není ani 

v jedné zemi dělen mezi jiné články rozpočtové soustavy státu. Slovenští daňoví 

poplatníci ovšem mohou na základě §50 zákona o dani z prijmov podíl zaplacené daně 

z příjmu právnických osob ve výši nejvýše 2% poukázat např. občanským sdružením, 

nadacím, některým neziskovým organizacím, neinvestičním fondům apod., a mohou tak 

podpořit mnohé subjekty neziskového sektoru. Výnos polské korporátní daně plyne 

rovněž do státního rozpočtu, ovšem ne výhradně, protože 22,11% tohoto výnosu je 

příjmem rozpočtu obcí. 

Datum, od něhož jsou korporátní daně jednotlivých států v platnosti, znázorňuje 

následující tabulka 2.2. 

 

Tabulka 2.2: Datum zavedení korporátní daně ve vybraných státech 

Stát Slovensko Polsko Maďarsko Slovinsko 

Korporátní daň 
v platnosti od 

1.1.1993 1.1.1992 1.1.1989 1.1.2007 

Zdroj: Taxes in Europe database, vlastní zpracování 

 

2.2 Rozbor korporátní daně jednotlivých států 

Aby bylo možno komparovat právní úpravy korporátní daně Slovenska, Polska, 

Maďarska a Slovinska s právní úpravou korporátní daně České republiky, je nezbytné 

zvolit kritéria této komparace. Porovnání systému zdaňování korporací je nezbytné pro 

stanovení, zda a do jaké míry dochází k integraci korporátní a osobní daně. Pokud 

k integraci nedochází, znamená to, že zisk společnosti je po zdanění korporátní daní 

zdaněn ještě jednou, a to osobní daní na úrovni akcionářů. Pokud k integraci dochází, 

může být od zdanění na úrovni akcionářů úplně upuštěno. Z toho vyplývá, že 

v důsledku míry integrace se mohou výše příjmů akcionářů po zdanění diametrálně lišit. 

Proto bude předmětem komparace typ systému zdaňování korporací. 

Potenciálního investora, jenž zamýšlí provedení své investice v jedné 

z komparovaných zemí, bude jistě zajímat, o které položky by si mohl snižovat základ 

daně nebo co vše by mohl uplatňovat jako slevu na dani. Proto dalšími komparovanými 
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kritérii budou odpisy, daňové ztráty a pobídky. Posledním komparovaným kritériem 

bude jeden ze základních prvků daňově právní konstrukce, a to sazba korporátní daně. 

 

2.2.1 Typ daňového systému 

Rozlišování jednotlivých typů daňových systémů je důležité pro určení, zda 

dochází k dvojímu zdanění či nikoli. Obecné přiblížení typů daňových systémů viz 

kapitola 1.3 této práce. 

Slovensko je jediným členským státem OECD, jež uplatňuje systém bez dvojího 

zdanění (NST). Plná integrace osobní a korporátní daně znamená, že korporátní zisky 

jsou zcela zdaňovány na úrovni korporací a rozdělené zisky již nepodléhají dani na 

úrovni společníků nebo akcionářů. 

V Polsku je využíván modifikovaný klasický systém (MCL). Modifikovaný 

klasický systém se od klasického systému liší tím, že rozdělený zisk na úrovni 

společníků nebo akcionářů je zvýhodněn, jelikož je zdaněn preferenční daňovou sazbou, 

čímž je zvýhodněn ve srovnání s jinými příjmy z kapitálu. 

Maďarský systém zdanění korporací nelze zařadit do výše vymezených systémů 

(viz kapitola 1.3 této práce), proto spadá do kategorie jiné typy systémů (OTH). Zisk 

společnosti je nejdříve zdaněn na úrovni společnosti, tedy korporátní daní. Problém 

nemožnosti specifikovat daňový systém však spočívá v rozlišování subjektů, jimž jsou 

vypláceny dividendy. Pokud je dividenda vyplacena akcionáři, který je zároveň 

korporací, není předmětem dalšího zdanění. Pokud je ovšem vyplacena individuálnímu 

akcionáři, tedy fyzické osobě, podléhá srážkové dani. Sazba srážkové daně je pak 

diferencována podle toho, zda výše vyplacených dividend překročí 30% z hodnoty 

podílu akcionáře. Pokud výše vyplacené dividendy tento práh překročí, bude zdaněna na 

úrovni akcionáře osobní daní se sazbou 35%, pokud dividenda nebude dosahovat 

stanovené hranice, bude zdaněna osobní daní se sazbou 25%. 

Poněkud odlišné je i vymezení rezidentů. Oproti právním úpravám Slovenska, 

Polska a Slovinska, podle kterých se za rezidenta pro účely korporátního zdanění 

považuje poplatník, jehož sídlo nebo místo faktického vedení se nachází na území 
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daného státu, maďarská právní úprava považuje za rezidenta i toho poplatníka, který byl 

založen podle maďarského práva. 

Slovinský korporátní systém je klasický (CL), což znamená, že zisky firem jsou 

předmětem zdanění na úrovni společnosti a dividendy jsou zdaňovány v rukou 

akcionářů. Nicméně výsledné dvojí zdanění poskytuje úlevy pro akcionáře společností, 

jež jsou rezidenty, a to skrze rozlišování dividend tuzemských a zahraničních. 

Tuzemské dividendy jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů na úrovni akcionářů 

společnosti, která je rezidentem. Dividendy a jiné formy rozdělování zisku vyplácené 

nerezidentům podléhají konečné srážkové dani vybírané z hrubé částky, sazba daně 

je 15%.  

Typy systémů zdaňování korporací Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska 

jsou uvedeny v tabulce 2.3. 

 

Tabulka 2.3: Typy daňových systémů vybraných států 

Stát Slovensko Polsko Maďarsko Slovinsko 

Typ daňového 
systému 

NST MCL OTH CL 

Zdroj: OECD, vlastní zpracovnání 

 

2.2.2 Odpisy 

Odpis lze definovat jako peněžní vyjádření opotřebení majetku.17 Odpočet 

odpisů snižuje výši daňové povinnosti poplatníka a umožňuje tak zvýšit jeho daňovou 

úsporu.18 Daňové odpisy, tedy výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, lze 

uplatňovat po dobu a ve výši stanovené příslušným zákonem. 

Slovenská právní úprava umožňuje, s jistými výjimkami, odpisování hmotného 

i nehmotného majetku. Hmotným majetkem, který lze odepsat, jsou samostatné movité 

věci nebo soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než 1700 euro a doba 

                                                 
17 FIALA, Zdeněk; SOVOVÁ, Olga. Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 
     s. 78. 
18 ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 138. 
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použitelnosti delší než jeden rok. Dále jsou hmotným majetkem také budovy a jiné 

stavby, s jistými výjimkami, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší 

než 3 roky, zvířata uvedená v příloze č. 1 zákona o dani z príjmov, a jiný majetek (např. 

technické zhodnocení plně odepsaného hmotného majetku vyšší než 1700 euro, 

technické zhodnocení nemovité kulturní památky vyšší než 1700 euro apod.). 

Nehmotným majetkem jsou práva průmyslového vlastnictví, autorská práva, práva 

příbuzná právu autorskému včetně počítačových programů a databází, projekty, výrobní 

a technologické postupy, lesní hospodářské plány, technické a hospodářsky využitelné 

znalosti, jejichž vstupní cena je vyšší než 2400 euro, jejich doba použitelnosti je delší 

než jeden rok a jsou opatřeny úplatně nebo vytvořeny vlastní činností za účelem 

obchodování. Z odpisování jsou vyloučeny zejména pozemky, ochranné hráze, 

povrchové a podzemní vody, lesy, jeskyně, měřické značky, předměty muzejní hodnoty 

a galerijní hodnoty a movité národní kulturní památky. Nehmotný majetek se odpisuje 

maximálně do výše vstupní ceny a může ho kromě vlastníka odpisovat i poplatník, který 

k němu za úplatu nabyl právo k užívání. Zákon o dani z príjmov stanoví, že se 

nehmotný majetek odpisuje v souladu s účetními předpisy. Dle §28 odst. 4 zákona 

č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve musí účetní jednotka nehmotný majetek odepsat 

nejpozději do pěti let od jeho pořízení. 

Obecně platí, že majetek odpisuje poplatník, který k němu má vlastnické právo. 

Nehmotný majetek může ovšem odpisovat i poplatník, který k němu nabyl právo na 

užívání za úplatu. V případě finančního leasingu odpisuje majetek nájemce. Při 

odpisování nelze překročit pořizovací cenu majetku. 

Poplatník si může vybrat mezi metodou rovnoměrných odpisů nebo zrychlených 

odpisů, zvolenou metodu pak musí používat po celou dobu odpisování. Doba 

odpisování je stanovena zákonem a hmotný majetek je rozdělen do 4 odpisových 

skupin. Zařazení hmotného majetku do odpisových skupin je uvedeno v příloze 

č. 1 k zákonu o dani z príjmov. Následující tabulka 2.4 znázorňuje odpisové skupiny 

a příklady hmotného majetku do nich řazeného.  
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Tabulka 2.4: Odpisy dle slovenské právní úpravy 

Odpisová 
skupina 

Hmotný majetek 
Doba 

odpisování 

1. 
Hovězí dobytek, počítače, spotřební elektronika, osobní 
automobily, autobusy, kancelářské stroje, počítače 

4 roky 

2. 
Montované stavby ze dřeva a plastů, přístroje pro 
domácnost, motocykly, živí koně 

6 let 

3. 
Montované budovy z betonu nebo kovy, elektrické motory, 
transformátory, lodě, stroje pro metalurgii 

12 let 

4. Budovy 20 let 

Zdroj: zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, vlastní zpracování 

 

Při zrychleném odpisování hmotného majetku se odpisovým skupinám přiřadí 

koeficienty pro zrychlené odpisování; v prvním roce odpisování se přitom odpisy určí 

jako podíl vstupní ceny hmotného majetku a přiřazeného koeficientu pro zrychlené 

odpisování platného v prvním roce odpisování. V dalších letech se odpisy určí jako 

podíl dvojnásobku zůstatkové ceny hmotného majetku a rozdílu mezi přiřazeným 

koeficientem pro zrychlené odpisování platným v dalších letech odpisování a počtem 

let, v nichž se již majetek odpisoval. 

Polská právní úprava stanoví, že odpisy jsou povinné a nesmí být odkládány. 

Odpisy jsou zahrnuty do seznamu odpočitatelných nákladů vzniklých při dosahování 

příjmů. Uplatňuje se metoda rovnoměrného odpisování, ale pro určité kategorie 

dlouhodobého majetku může být zvolena metoda zrychleného odpisování. Dlouhodobý 

majetek způsobilý pro zrychlené odpisování je vymezen zákonem a zahrnuje především 

stroje pro všeobecné použití, jakož i stroje a zařízení používané v chemickém průmyslu, 

zemědělství, potravinářství a stavebním průmyslu.  

Začínající podnikatelé a malí daňoví poplatníci, jejichž roční obrat nepřesahuje 

1,2 miliónů euro19, si mohou zvolit okamžité odpisování některého dlouhodobého 

majetku, výše těchto okamžitých odpisů ale nesmí překročit 100 000 euro ročně. 

                                                 
19 Byť je polskou měnou stále złoty, polský zákon upravující daň  z příjmů právnických osob používá pro 
vyjádření měny euro. 
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V příloze polského zákona upravujícího korporátní daň je obsažen seznam 

ročních odpisových sazeb. Odpisové sazby u vybraných příkladných položek uvádí 

tabulka 2.5. 

 

Tabulka 2.5: Odpisy dle polské právní úpravy 

Název Sazba 

Obytné budovy 1,5% 

Neobytné budovy, domy sociální péče, nebytové prostory 2,5% 

Podzemní garáže, nádrže, vodní stavby 4,5% 

Kotle a energetická zařízení, pece pro zpracování paliv 7% 

Stroje a zařízení a pro všeobecné použití, stroje a zařízení pro vrtání, 
stroje a mechanická zařízení pro zpracování rud a uhlí 

10% 

Spalovací motory, obráběcí stroje na kov, přístroje pro výměnu tepla, 14% 

Vrtací zařízení, stroje využívané v hornictví, zařízení pro svařování 18% 

Mobilní telefony, motocykly, osobní a nákladní automobily, autobusy 20% 

Strojní zařízení pro těžbu, zařízení k provádění technických studií 25% 

Počítače 30% 

Zdroj: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, vlastní zpracování 

 

Pro nehmotný majetek zákon stanovuje minimální dobu odpisování, která činí 

pro náklady vynaložené na výzkumné a vývojové práce 12 měsíců, pro počítačový 

software, práva duševního vlastnictví, filmové, televizní a rozhlasové licence 24 měsíců 

a pro ostatní nehmotný majetek, včetně koupí nabytého goodwillu, 60 měsíců.  

Mezi majetek, který nesmí být předmětem odpisů, patří pozemky a práva 

trvalého užívání, umělecká díla a muzejní exponáty, hodnota podniku a goodwill, který 

byl nabyt jinak než koupí.  

Maďarský zákon upravující korporátní daň obsahuje 6 příloh, z nichž první 2 se 

týkají odpisů. Příloha č. 1 obsahuje pravidla pro odpisování a příloha č. 2 seznam 

odpisových sazeb. Odpisování dlouhodobého majetku je povinné, osobou s nárokem na 
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uplatnění odpisů je zpravidla vlastník majetku. Pro odpisování hmotného a nehmotného 

majetku se použije metoda rovnoměrného odpisování, odpisování začíná dnem uvedení 

pořizované věci do užívání. Pozemky a umělecká díla jsou vyloučeny z odpisování. 

Základem pro daňové odpisy je celková pořizovací cena nebo výše výrobních nákladů. 

Vybrané odepisovatelné položky a jejich příslušné odpisové sazby jsou uvedeny 

v následující tabulce 2.6. 

 

Tabulka 2.6: Odpisy dle maďarské právní úpravy 

Název Sazba 

Budovy používané pro poskytování ubytování nebo stravování 3% 

Budovy pronajímané 5% 

Budovy používané pro filmovou produkci 15% 

Zemědělské stavby 3% - 15% 

Železniční stavby  4% - 7% 

Mosty 4% 

Elektrické vedení, oleje, vodovodní potrubí 4% - 8% 

Zdroj: 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 
Global Corporate Tax Handbook 2010, vlastní zpracování 

 

Stroje a strojní zařízení se odpisují se sníženou odpisovou sazbou ve výši 14,5%. 

Odpisová sazba ve výši 33% se uplatní při odpisování např. průmyslových robotů, 

kancelářských zařízení, počítačů, strojů používaných pro ochranu životního prostředí 

nebo solárních panelů. Počítače a výpočetní technika nebo stroje využívané výhradně 

pro filmovou produkci se odpisují s 50% odpisovou sazbou, motorová vozidla s 20% 

odpisovou sazbou a pronajaté stroje a zařízení s 30% odpisovou sazbou. Hmotný 

majetek, jehož hodnota nepřevyšuje 100 000 maďarských forintů, může být odepsán 

okamžitě. 

Dlouhodobý nehmotný majetek může být odpisován po dobu maximálně pěti let. 

Goodwill, jehož hodnota se zvyšuje rok od roku, nebo jehož hodnota se v čase 

nesnižuje, není předmětem odpisování. Pokud ovšem hodnota goodwillu trvale 
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a významně převyšuje tržní hodnotu v důsledku změny okolností ovlivňujících 

očekávání budoucího ekonomického prospěchu, může být goodwill předmětem 

mimořádných odpisů. Práva duševního vlastnictví a hodnoty experimentálního vývoje 

nabyté nebo získané po roce 2003 mohou být odpisovány s 50% odpisovou sazbou. 

Práva duševního vlastnictví, jehož hodnota nepřevyšuje 100 000 maďarských forintů, 

mohou být odepsána okamžitě. 

Ta část nerozdělného zisku, která je určena pro vytvoření rezerv pro budoucí 

vývoj, je považována za zrychlený odpis a je tak odčitatelná od základu daně v celé své 

výši. Poplatník může uvolňovat prostředky pro tvorbu rezervy a odpisovat je 

konzistentně po dobu čtyř zdaňovacích období následujících po období, v němž rezerva 

vznikla. Od července roku 2009 mohou být rezervy vytvořené pro budoucí vývoj v roce 

2008 odpisovány po dobu šesti let. Odpočet těchto zrychlených odpisů ale nesmí být 

vyšší než 50% zisku před zdaněním nebo než 500 miliónu maďarských forintů za rok. 

Slovinský zákon upravující korporátní daň oproti komparovaným zákonům 

ostatních států neobsahuje přílohu čítající odpisové sazby nebo dobu odpisování. 

Odpisy jsou upraveny v 33. členu zákona, který stanoví, že odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku mohou být uznány jako náklady až do výše částky 

vypočtené za použití metody rovnoměrného odpisování. Zákon stanovuje maximální 

roční odpisové sazby pro vybrané položky, viz tabulka 2.7. 

 

Tabulka 2.7: Odpisy dle slovinské právní úpravy 

Název Sazba 

Budovy, včetně investic do nemovitostí 3% 

Části budov, včetně části investic do nemovitostí 6% 

Stroje, zařízení a vozidla 20% 

Zařízení a části zařízení pro výzkumnou činnost 33,3% 

Počítače, hardware a software 50% 

Hmotný majetek 20% 

Ostatní investice 10% 

Zdroj: zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,vlastní zpracování 
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Goodwill a patenty nejsou považovány za kapitálový majetek, a proto nejsou 

předmětem odpisů. Předchozí právní úprava stanovovala maximální roční odpisovou 

sazbu pro goodwill ve výši 10%, byla však již zrušena. 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřesáhla 500 euro a jehož 

doba použitelnosti je delší než 1 rok se odepisuje okamžitě v roce jeho nabytí.  

 

2.2.3 Daňové ztráty 

Daňovou ztrátu lze definovat jako rozdíl mezi výdaji a příjmy, pokud výdaje 

příjmy převyšují. Význam daňové ztráty spočívá ve snížení základu daně jejím 

odpočtem, pokud to příslušná právní úprava umožňuje.  

Slovenský zákon o dani z príjmov upravuje daňovou ztrátu v §30, který stanoví, 

že daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně během nejvýše sedmi bezprostředně po 

sobě jdoucích zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím bezprostředně 

následujícím po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vykázána. Do roku 

2009 bylo možno daňovou ztrátu uplatňovat jen v pěti na sebe navazujících 

zdaňovacích období. 

Polský zákon upravující daň z příjmů právnických osob stanovuje daňovou 

ztrátu v Art. 7a. Konstrukce je velmi podobná té slovenské, o daňovou ztrátu lze snížit 

příjmy v pěti po sobě jdoucích letech, počínaje zdaňovacím obdobím, za které byla 

daňová ztráta vykázána, ovšem s podmínkou, že částka snižující základ daně nesmí 

v žádném z těchto období přesáhnout 50% výše celkové daňové ztráty. Zpětné 

převádění ztrát není možné. 

Maďarská právní úprava se v oblasti daňových ztrát od výše uvedených právních 

úprav diametrálně liší. Daňové ztráty totiž mohou být převáděny do dalších let 

neomezeně dle volby daňového poplatníka. Toto pravidlo se ovšem nevztahuje na 

poplatníky, kteří jsou finančními institucemi.  

Ztráty uplatňované po více než třech letech mohou být převáděny jen 

s výslovným souhlasem správce daně, a to za podmínky, že v daném roce byl příjem 

před zdaněním záporný a poplatníkův příjem nedosahoval výše 50% celkových výdajů, 

nebo že základ daně byl v předchozích dvou zdaňovacích obdobích rovněž záporný.  
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Povolení je uděleno jen v případě, že je poplatníkova neschopnost dosahovat 

potřebných příjmů způsobena vnějšími vlivy, jež si poplatník sám nepřivodil, a přitom 

přijal nezbytná opatření k zabránění nebo zmírnění ztráty. Ztrátu z minulých let lze 

odečíst až do výše zdanitelných příjmů. Ztráty musí být odpočítávány v pořadí, v jakém 

vznikly. V případě restrukturalizace nebo přednostního převodu aktiv může být ztráta 

převedena na nástupnickou společnost na základě obecných pravidel, tj. bez zvláštního 

povolení daňových orgánů. 

Slovinský zakon o davku od dohodkov pravnih oseb umožňuje převádět daňové 

ztráty po neurčenou dobu při zachování pořadí, v němž daňové ztráty vznikly. Zpětné 

převádění ztrát zákon zakazuje. Ztráty vzniklé ve zdaňovacím období nebo ve 

zdaňovacích obdobích předchozích však nemohou být převáděny, pokud v korporaci, 

jež je daňovým poplatníkem, dojde ke změně ať už přímého, či nepřímého vlastnictví 

kapitálu nebo hlasovacích práv o více než 50%, a zároveň pokud poplatník ještě před 

změnou vlastnictví nevykazuje po dobu dvou let žádnou činnost nebo pokud podstatně 

změnil svou činnost v předchozích dvou letech ještě před nebo i po změně vlastnictví. 

V případě transferu jmění nebo přeměn společnosti formou sloučení či oddělení mohou 

být ztráty převáděny nástupnickou společností. 

 

2.2.4 Pobídky 

Investiční pobídky jsou státem poskytované podpory, jejichž účelem je přilákání 

domácích i zahraničních investorů na území daného státu s cílem zvýšení daňových 

výnosů, zlepšení obchodní bilance, zvýšení zaměstnanosti nebo rozvoje apod. 

Slovenská úprava investičních pobídek je obsažena v zákoně č. 595/2003 Z. z., 

o dani z príjmov, v zákoně č. 561/2007 Z. z., o investičnej pomoci20 a v zákoně 

č. 185/2009 Z. z., o stimuloch pre výskum a vývoj. 

 Investiční pomoc se poskytuje formou dotace na obstarání dlouhodobého 

majetku, úlev na dani z příjmů, příspěvku na vytvoření nového pracovního místa nebo 

převodu nemovitého majetku. Poskytovatelem investiční pomoci jsou příslušná 

                                                 
20 Tímto zákonem byla rovněž zrušena předchozí právní úprava, obsažena v zákoně č. 565/2001 Z. z., 
o investičných stimuloch. 
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zákonem stanovená ministerstva nebo jiné subjekty. Investiční pomoc může být 

poskytnuta žadateli, který splní zákonem stanovené podmínky.  

Poplatník, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o schválení investiční pomoci 

obsahující úlevu na dani podle zákona o investičnej pomoci, si může uplatnit nárok na 

úlevu na dani do výše daně připadající na poměrnou část základu daně. Poměrná část 

základu daně se vypočítá tak, že se základ daně vynásobí koeficientem, který vyjadřuje 

poměr způsobilých nákladů, na něž byla poskytnuta investiční pomoc, a součtu hodnoty 

vlastního kapitálu poplatníka vykázaného v účetní závěrce za zdaňovací období. 

Nárok na úlevu na dani může poplatník uplatnit nejvýše po dobu pěti 

bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím 

obdobím, ve kterém lze úlevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, v němž bylo 

poplatníkovi vydáno rozhodnutí o schválení investiční pomoci. Nárok na úlevu na dani 

může poplatník uplatnit maximálně do výše, která v průběhu zdaňovacích období, na 

které se úleva na dani v úhrnu vztahuje, nepřekročí hodnotu uvedenou pro tento druh 

investiční pomoci v rozhodnutí o schválení investiční pomoci. 

Stimuly jsou dotace ze státního rozpočtu nebo úlevy na dani z příjmů, jejichž 

poskytovatelem je Ministerstvo školství nebo Ministerstvo financí Slovenské republiky. 

Stimuly mohou být poskytnuty žadateli, který splní zákonem stanovené podmínky.  

Právní úprava úlev na dani pro příjemce stimulů je shodná s výše uvedenou 

úpravou úlev na dani pro příjemce investiční pomoci, ovšem nárok na úlevu na dani 

podle zákona o stimuloch pre výskum a vývoj může poplatník uplatnit nejvýše po dobu 

tří bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích období, přičemž prvním 

zdaňovacím obdobím, ve kterém lze úlevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, 

v němž bylo poplatníkovi vydáno rozhodnutí o schválení poskytnutí stimulu.  

V Polsku byla zákonem o speciálních ekonomických zónách (Ustawa z dnia 

20 października 1994 r, o specjalnych strefach ekonomicznych) stanovena pravidla 

a postupy pro zřízení zón, jimiž jsou neobydlené části polského území, které mohou 

urychlit hospodářský rozvoj země, a to zejména v oblasti rozvoje určitých 

hospodářských činností, vývoje nových technologií a jejich využití v národním 

hospodářství, zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb, správy průmyslového 
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jmění a ekonomické infrastruktury, vytváření nových pracovních míst nebo rozvoje 

nevyužitých přírodních zdrojů při dodržování zásad udržitelného rozvoje.  

Jejich význam spočívá v tom, že příjmy podnikatelů plynoucí z podnikatelské 

činnosti vykonávané v těchto speciálních zónách jsou za zákonem stanovených 

podmínek osvobozeny od daně z příjmů. Tyto zóny budou fungovat až do roku 2020. 

Roku 2000 byl tento předpis změněn a s účinností od 1. ledna 2001 byla stanovena nová 

pravidla pro poskytování daňových pobídek. Přesto mohou společnosti, kterým bylo 

uděleno povolení k provozování podle zákona o zvláštních ekonomických zónách 

v předchozím znění, pokračovat ve své činnosti a využívat pobídek podle předchozího 

režimu.  

Na základě nové právní úpravy mohou podniky, které získaly povolení po 

1. lednu 2001, získat peněžní dotace až do výše regionální podpory poskytnuté 

v oblasti, ovšem za předpokladu, že v zóně investují alespoň 100 000 euro. Maximální 

výše regionální podpory se pohybuje mezi 30% a 50% způsobilých výdajů, v závislosti 

na regionu. Společnosti si mohou zvolit jednu ze dvou forem regionální pomoci, pomoc 

prostřednictvím investice nebo pomoc vytvářením nových pracovních míst. 

V Maďarsku byly s účinností od 1. ledna 2003 pobídky pro velké investory 

v určitých regionech nahrazeny novou slevu na dani v rámci programu pro podporu 

rozvoje. Daňoví poplatníci mohou této pobídky ve formě daňové slevy na vymezené 

investice využít po předchozím oznámení ministerstvu financí. Oprávněné investice 

jsou investice se současnou hodnotou alespoň 3 miliardy maďarských forintů 

(1 miliarda forintů v případě obce a 500 miliard forintů v případě, že je investice 

prováděna malým nebo středním podnikatelem), stejně jako investice zvláštní povahy, 

např. investice k ochraně životního prostředí, pro rozvoj filmové produkce a vytváření 

nových pracovních míst.  

Každý druh investice musí splňovat řadu podmínek. Investice musí např. vést 

k zvýšení počtu pracovních míst, k novým nebo podstatně změněným výrobním 

procesům. Nově zřízená zařízení nebo nově vytvořená pracovní místa musí být zároveň 

zachována po určitou, zákonem stanovenou minimální dobu. 

Výše slevy na dani nesmí převýšit částku investovanou poplatníkem v programu 

pro podporu rozvoje. Sleva na dani může být uplatněna ve zdaňovacím období, v němž 



28 

 

byla investice realizována, a po dobu následujících devíti zdaňovacích období, 

nejpozději ale ve čtrnáctém zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve 

kterém bylo oznámení o slevě na dani předloženo. 

V důsledku snahy snížit negativní dopad ekonomické recese minulých let bylo 

s účinností k 1. lednu 2010 několik podmínek pro uplatňování slevy na dani zmírněno, 

např. i když poplatník uplatňující slevu na dani nesplnil v letech 2009 a 2010 kritéria 

pro vytváření nových pracovních míst, bylo mu umožněno slevu na dani uplatňovat 

i v následujících zdaňovacích obdobích.  

Určité pobídky jsou poskytovány i malým a středním podnikatelům. 

Ti poplatníci, kterým byl určitou finanční institucí poskytnut úvěr sloužící pro pořízení 

nebo výrobu hmotného majetku, si mohou od svého daňového základu odečíst až 40% 

výše úroků, které za tento úvěr splácejí, nejvýše však 6 miliónů forintů. Kromě 

zmíněného si mohou malé a střední podniky, jež jsou ve výlučném vlastnictví fyzických 

osob, odečíst investiční výdaje vynaložené na uvedení některého obchodního majetku 

do užívání, a to až do výše 30 miliónů forintů za rok.  

Pobídky jsou za zákonem stanovených podmínek poskytovány rovněž 

společnostem investujícím do filmového průmyslu v Maďarsku, společnostem 

provádějícím výzkum a rozvoj nebo společnostem zaměstnávajícím zaměstnance se 

změněnou pracovní schopností. Např. podniky s méně než 20 zaměstnanci si mohou 

odečíst 200% z částí mezd převyšujících zákonem stanovenou minimální mzdu, jež jsou 

vyplaceny zaměstnancům, jejichž stupeň zdravotního postižení přesahuje 50%. 

Ve Slovinsku mohou společnosti žádat o investiční slevu, jež se odečítá ze 

základu daně, ve výši 30% částky investované do vybavení a nehmotného majetku. 

Výše slevy ale nesmí přesáhnout 30 000 euro v roce, v němž byla investice realizována, 

a všechny nevyužité částky mohou být převáděny do následujících pěti zdaňovacích 

období. Sleva se vztahuje na všechna investiční zařízení s výjimkou kancelářského 

nábytku a osobních automobilů, které nemají hybridní nebo elektrický pohon. 

Nehmotný majetek nezahrnuje goodwill a investice do majetku třetí osoby. 

Pokud společnost investuje do svého vnitřního výzkumu a vývoje, může požádat 

o investiční slevu, jež se odečítá od základu daně, ve výši 20% investované částky. 

Poplatníci založeni v určitých regionech mohou místo zmíněné 20% slevy nárokovat 
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regionální slevu pro výzkum a rozvoj ve výši 30% nebo 40% z investované částky, 

v závislosti na regionu. 

Poplatníci, kteří jsou zaměstnavateli, mohou uplatnit odpočet pojistného na 

dobrovolné doplňkové důchodové systémy zaplaceného ve prospěch svých 

zaměstnanců. Odpočet je omezen částkou rovnou 24% výše povinného důchodového 

pojištění a příspěvků na invalidní pojištění. Navíc mohou zaměstnavatelé odečíst 50% 

až 70% výše hrubé mzdy vyplacené zdravotně postiženým zaměstnancům, v závislosti 

na stupni zdravotního postižení a počtu takových zdravotně postižených zaměstnanců. 

Slovinská právní úprava neumožňuje od základu korporátní daně odečítat dary. 

Výjimku však tvoří peněžní platby nebo příspěvky vynaložené na humanitární, 

charitativní, vzdělávací, vědecké, ekologické, sportovní, kulturní nebo náboženské 

účely a poskytnuté slovinským rezidentům nebo rezidentům Evropského hospodářského 

prostoru. Tyto peněžní platby nebo příspěvky lze odečíst až do výše 0,3% zdanitelných 

příjmů v daném zdaňovacím období. V případě darování určité částky politickým 

stranám lze odečíst částku rovnající se až trojnásobku průměrných měsíčních platů 

zaměstnanců poplatníka.  

Společnostem podnikajícím ve speciálních ekonomických zónách, kterými jsou 

ekonomické zóny Koper a Maribor, byly do 1. ledna 2010 poskytovány daňové výhody. 

Výhody spočívaly v nižší sazbě korporátní daně ve výši 10%, která se vztahovala na 

příjmy z činností prováděných v těchto zónách. 

 

2.2.5 Sazba daně 

Sazba daně je měřítko sloužící k stanovení výše daně z daňového základu. Sazba 

korporátní daně je ve všech komparovaných právních úpravách stanovena jako sazba 

poměrná, lineární. 

Sazba slovenské korporátní daně činí v současné době 19% základu daně 

sníženého o daňovou ztrátu. Na tuto hranici byla snížena s účinností k 1. lednu 2004, 

a to z původních 25%. K mnohým novelizacím a změnám v zákoně došlo 

s cílem přizpůsobení se evropským předpisům v oblasti přímých daní, především pak 

směrnici Rady 2003/123/ES, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
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společností z různých členských států, směrnici Rady 2005/19/ES, o společném systému 

zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 

společností z různých členských států a směrnici Rady 2003/49/ES, o společném 

systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi 

z různých členských států. 

Výnosy z podílových listů, úroky z dluhopisů, úroky z vkladů na depozitních 

účtech nebo na běžných bankovních účtech jsou předmětem 19% srážkové daně a jsou 

považovány za zálohou na dani. Tento příjem je pak zahrnut do zdanitelného příjmu 

daňových rezidentů. 

Polská korporátní daň prošla v posledních několika letech mnoha změnami, 

především snižování sazby, která v roce 1996 činila 40% a byla v průběhu let snížena až 

na současných 19%. Stejně jako na Slovensku došlo v Polsku k mnoha změnám 

v zákoně s cílem přizpůsobení se evropským předpisům v oblasti přímých daní, zejména 

výše uvedeným směrnicím. 

Sazbě daně ve výši 19% podléhají i kapitálové zisky, které jsou zahrnuty do 

celkových příjmů korporací.  

V Maďarsku došlo k podstatnému snížení sazby korpotátní daně mnohem dřív 

než v ostatních zemích komparovaných v této práci. Již v roce 1995 činila sazba 

korporátní daně 18% a v roce 2004 byla ještě více snížena, a to na 16%. S účinností 

k 1. lednu 2010 byla ovšem sazba daně zvýšena na současných 19%. Výjimka v podobě 

snížené 10% sazby daně se použije na tu část základu daně, jejíž výše nepřesahuje 

50 miliónů forintů, přičemž případný přebytek podléhá základní sazbě daně. Pro 

možnost uplatnění této snížené sazby daně musí poplatník splnit další zákonem 

stanovené podmínky, např. nesmí užívat žádných pobídek, ve zdaňovacím období musí 

zaměstnávat alespoň jednoho zaměstnance a musí platit příspěvky na sociální 

zabezpečení.  

Kapitálové zisky jsou obvykle zahrnuty do celkového příjmu společnosti. 

Dividendy vyplacené maďarské společnosti jsou odčitatelnou položkou od základu 

korporátní daně. 
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Slovinská sazba korporátní daně byla rovněž postupně snižována, např. v roce 

2006 dosahovala výše 25%, současná výše činí 20%. Investiční a penzijní fondy, 

pojišťovny a společnosti rizikového kapitálu podléhají 0% dani. 

Obecně platí, že kapitálové zisky jsou zahrnuty do zdanitelného příjmu 

a podléhají tak 20% sazbě dani. Dividendy jsou zdaňovány srážkovou 15% daní.  
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3 Právní úprava korporátní daně v České republice 

Tato kapitola je zaměřena na prameny práva zdanění korporací v České 

republice a na platnou a účinnou právní úpravu české korporátní daně. Pro následující 

rozbor je stěžejní vymezení místa korporátní daně v daňové soustavě České republiky. 

Daňová soustava je tvořena souhrnem daní vybíraných v určitém státě v určitém 

čase a z právního hlediska ji tvoří jednotlivé daně, jež jsou upraveny v daňových 

zákonech.21 V České republice daňová soustava vycházela ze zákona č. 212/1992 Sb., 

o soustavě daní, který však byl k 1. lednu 2004 zrušen. V současné době neexistuje 

platná zákonná úprava, která by vymezovala soustavu daní, jednotlivé daně jsou 

upraveny v příslušných zákonech. 

Daňová soustava České republiky je tvořena následujícími daněmi. 

• Daně z příjmů – daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob 

• Daň z nemovitostí – daň z pozemků, daň ze staveb 

• Daně převodní – daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitosti 

• Daň silniční 

• Daň z přidané hodnoty 

• Daně spotřební – daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína 

a meziproduktů, daň z tabákových výrobků 

• Energetické (ekologické) daně – daň ze zemního plynu a některých dalších 

plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny 

Daně patřící do daňové soustavy lze dělit na daně přímé a nepřímé. Přímými 

daněmi jsou daně z příjmů, což jsou daně důchodového typu, a daň dědická, daň 

darovací, daň z převodu nemovitosti a daň silniční, což jsou daně majetkového typu. 

Nepřímými daněmi jsou pak daň z přidané hodnoty, spotřební daně a energetické daně. 

 

                                                 
21

 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 163. 
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3.1 Prameny práva zdanění korporací 

Prameny práva jsou ustáleným názvem právní nauky pro formy objektivního 

práva a ve formálním slova smyslu se jimi rozumějí ty formy, v nichž je právo 

obsaženo, v nichž je třeba hledat právní normy, a které jsou přímým pramenem poznání 

práva. Ta pravidla, jež nemají ve státě uznanou formu právních pramenů, nejsou 

právními normami.22 Za prameny práva na území České republiky jsou uznány 

mezinárodní Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, primární 

a sekundární prameny evropského práva (viz dále), zákony a jiné normativní akty 

orgánů České republiky, specificky určité nálezy Ústavního soudu a mezinárodní 

smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.23 

Za zákonodárné akty je třeba považovat zákony, ústavní zákony a zákonná 

opatření Senátu.  

V následujících subkapitolách jsou postupně rozebrány prameny práva 

ústavního, mezinárodního, evropského a vnitrostátního. 

 

3.1.1 Ústavní právo 

Ústava České republiky (úst. zák. ČNR č. 1/1993 Sb.) zavedla termín „ústavní 

pořádek“, použitý v jejím čl. 3 a čl. 112. Ústavní pořádek České republiky tvoří vedle 

Ústavy i další ústavní zákony a je jím tedy neuzavřený soubor všech platných ústavních 

zákonů, který má danou nejvyšší právní sílu a nezařazené postavení v hierarchii 

právního řádu České republiky.24 Faktický význam a nesporné dominantní postavení 

v rámci ústavního pořádku má vedle Ústavy také Listina základních práv a svobod, úst. 

zák. ČNR č. 2/1993 Sb., (dále jen Listina). Všechny právní normy, tedy i základní 

ustanovení týkající se oblasti finančního a daňového práva, vycházejí z ústavního 

pořádku.25 

                                                 
22 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. s. 38. 
23 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. s. 63. 
24 PAVLÍČEK, Václav, a kol. Ústavní právo a státověda II. Díl : Ústavní právo České republiky Čast 1. 
     2. vyd. Praha: Linde, 2008. s 241. 
25 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 21. 
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Ústava zakotvuje základní finančně právní instituty, jako Českou národní banku, 

Nejvyšší kontrolní úřad, státní rozpočet apod., avšak pro účely této práce je 

nejdůležitější článek 10 Ústavy, viz dále.  

Listina ve svém článku 4 odst. 1 stanoví, že „povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

a svobod“. Tento článek je pro finanční a daňové právo velmi důležitý, jelikož tyto 

oblasti vychází jako součásti práva veřejného z nadřazenosti veřejné moci.  

Funkcí státu je mimo jiné již od dob jeho vzniku zajišťovat některé společné 

potřeby osob na území tohoto státu žijících, jako je např. obrana, bezpečnost, správa 

státu apod. Naopak základní povinností osob žijících na území určitého státu je přispívat 

na zmíněnou činnost státu, a to především formou daní a poplatků. Tato povinnost je 

výslovně uvedena v čl. 11 odst. 5 Listiny, který stanoví, že „daně a poplatky lze ukládat 

jen na základě zákona.“ Zmíněné ústavní pravidlo bývá interpretováno tak, že právní 

norma na úrovni zákona musí dostatečně podrobně upravovat základní prvky právní 

konstrukce daní a poplatků, a normy podzákonné, které jsou vydávané na základě 

zákona, mohou případně upravovat další aspekty daní a poplatků, především vedlejší 

prvky jejich právní konstrukce.26 Tato základní daňová zásada je formulována 

v latinském „nullun tribum sine lege“. 

 

3.1.2 Mezinárodní právo 

Mezinárodní smlouvy jsou významným pramenem práva, jelikož jsou tímto 

nástrojem mezinárodního práva veřejného upravovány mimo jiné otázky zamezení 

mezinárodnímu dvojímu zdanění nebo zabránění daňovým únikům. K tomu, aby se 

mohl pramen mezinárodního práva stát také pramenem práva vnitrostátního, a zakládat 

tak přímo práva a povinnosti jiných subjektů než subjektů mezinárodního práva, je 

nutno provést recepci - převzetí do práva vnitrostátního.27 Obecnou inkorporační 

klauzuli, která tuto recepci umožňuje, zavedla do ústavního pořádku České republiky 

novela Ústavy, úst. zák. č. 395/2001 Sb., tzv. euronovela. Touto euronovelou byl 

                                                 
26 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 21. 
27 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 26.  
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změněn článek 10 Ústavy, který stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí 

právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ Změnou tohoto článku byla výrazně posílena koncepce 

monismu při konstrukci vztahu mezi právem vnitrostátním a mezinárodním v ČR.28 

Dalším přínosem euronovely je zavedení článku 10a do Ústavy, jehož odstavec 

1 stanoví, že „mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České 

republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.“  

Mezinárodní smlouvy, které jsou sjednané a podepsané, podléhají souhlasu 

s ratifikací oběma komorami Parlamentu České republiky. Ratifikace oběma komorami 

Parlamentu však může být nahrazena souhlasem daným v referendu. Tuto možnost 

ratifikace mezinárodní smlouvy souhlasem daným v referendu, pokud by tak stanovil 

ústavní zákon, zavedla rovněž euronovela v článku 10a odst. 2 Ústavy. 

 Na základě kvalifikovaného návrhu některé z komor Parlamentu či prezidenta 

republiky se posouzením souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem může 

zabývat Ústavní soud. Pokud byl podán tento návrh, nemůže být mezinárodní smlouva 

ratifikována bez rozhodnutí Ústavního soudu. Ratifikovaná mezinárodní smlouva je 

posléze vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv formou sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí. 

Důležitým pramenem mezinárodního práva jsou smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. Mezinárodní dvojí zdanění znamená, že jeden příjem nebo majetek daňového 

poplatníka současně zdaněn ve dvou nebo více státech. Tento problém vyvstává 

v souvislosti s mezinárodní hospodářskou spoluprácí a ekonomickou interakcí států 

mezi sebou. Jeho důsledkem je nadměrné daňové zatížení, které s sebou nese snižování 

příjmů nebo zvyšování nákladů, a tím nepříznivý vliv na rozvoj mezinárodních 

ekonomických vztahů i kulturních a politických styků. Mezinárodní dvojí zdanění je 

                                                 
28 Původní znění článku 10 Ústavy bylo: „Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských 
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají 
přednost před zákonem.“ Euronovela tedy rozšířila okruh závazných mezinárodních smluv z původních 
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách na všechny mezinárodní smlouvy, 
k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a zároveň zavedla přednost 
mezinárodní smlouvy před zákonem v případě, že mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon. 
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výsledkem kolize daňových předpisů dvou nebo více států. Ke kolizi může dojít např. 

pokud osoba splňuje podmínky osobní daňové příslušnosti současně ve dvou státech, 

nebo pokud vznikne ve dvou státech střet věcné a osobní daňové příslušnosti týkající se 

téže osoby a téhož příjmu. Důvodem kolize daňových předpisů dvou či více států bývá 

fakt, že v každém státě bývají zdaňovány všechny příjmy fyzických i právnických osob, 

jež jsou rezidenty daného státu, a přitom se nezohledňuje skutečnost, zda se zdroj těchto 

příjmů nachází v tuzemsku nebo v cizině, a současně v každém státě bývají zdaňovány 

všechny příjmy, jejichž zdroj se nachází na území daného státu, aniž by se 

zohledňovalo, zda má příjemce na území toho státu svůj daňový domicil. 

K řešení problému mezinárodního dvojího zdanění může být použita metoda 

vynětí, která spočívá v tom, že příjem, který již byl zdaněn v zahraničí, nebude zahrnut 

do daňového základu ve státě příjemce. Novější metodou je metoda započtení, která je 

založena na tom, že ve státě příjemce jsou do daňového základu zahrnuty všechny 

příjmy z tuzemských a zahraničních zdrojů, a následně se z tohoto základu vyměří daň. 

Daň, kterou poplatník již zaplatil v zahraničí, se pak od této vyměřené daně odečte. 

Započtení může při tom být buď plné, nebo prosté. 

Význam mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění tedy spočívá v tom, 

že v určitých případech dochází k omezení práv států, jež jsou kontrahenty těchto 

smluv, na zaplacení daně od poplatníků, kteří jinak podléhají zdanění podle právních 

předpisů těchto států. Tímto dochází ke změně ustanovení daňových zákonů, a proto je 

vyžadováno schválení v souladu s ústavněprávními předpisy smluvních států. Na 

základě smluv o zamezení dvojího zdanění proto nevzniká nový nárok státu na 

zaplacení daně, tyto smlouvy ale mohou měnit právní úpravu stanovenou vnitrostátními 

daňovými předpisy, ale pouze ve prospěch daňových subjektů.29 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění bývají nejčastěji sjednávány jako smlouvy 

dvoustranné a mezi hospodářsky vyspělými státy bývají s určitými odchylkami 

sjednávány podle vzorové smlouvy vypracované OECD, tzv. Model Tax Convention on 

Income and Capital. Smlouvy mezi hospodářsky vyspělými státy a rozvojovými státy 

                                                 
29 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 277-288. 
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bývají sjednávány podle vzorové smlouvy a doporučení OSN, tzv. United Nations 

Model Double Taxation Convention between Developing Countries.  

Česká republika má v současné době uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění s více než 70 státy.30 V České republice náleží pravomoc sjednávat tyto 

smlouvy ve smyslu článku č. 63 Ústavy prezidentu republiky, ten však může tuto svou 

pravomoc přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na jednotlivé členy vlády. 

Mezinárodní smlouvy eliminují dvojí zdanění ustanovením, že některé druhy 

příjmů budou podléhat zdanění buď ve státě příjemce, nebo ve státě zdroje příjmu, nebo 

že právo na zdanění příjmu bude rozděleno mezi oba tyto státy.31  

 

3.1.3 Evropské právo 

Česká republika je od 1. května 2004 členem Evropské unie, a v důsledku toho 

se prameny práva České republiky rozšířily o prameny evropského práva. Evropské 

komunitární právo je tvořeno jednak primárním právem, které představují mezinárodní 

smlouvy, uzavírané mezi členskými státy v základních otázkách, a smlouvy mezi EU 

a dalšími státy, a jednak sekundárním právem, které představují nařízení, směrnice, 

rozhodnutí a doporučení a stanoviska EU.  

Primární právo tvoří především tyto smlouvy: Smlouva o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli, Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, 

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, Smlouva 

                                                 
30 

Pro demonstraci např. s Francií – vyhláška č. 73/1975 Sb., o Smlouvě mezi vládou Československé 
socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní 
z příjmu; s Německem – vyhláška č. 18/1984 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR a SRN o zamezení dvojího 
zdanění; s Velkou Británií – sdělení č. 89/1992 Sb., o Smlouvě mezi ČSFR a V. Brit. o zamezení dvojího 
zdanění; s USA - Sdělení č. 32/1994 Sb., o smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy 
americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku; 
s Kanadou - Sdělení č. 83/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou 
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu; s Ruskem - Sdělení 
č. 278/1997 Sb., o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem; s Čínou - Vyhláška č. 41/1988 Sb., 
o smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky 
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu; s Japonskem - vyhláška 
č. 46/1979 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení 
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, aj. 

31 BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 282. 
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o jednotných orgánech, Jednotný evropský akt, Smlouva o Evropské unii, 

Amsterodamská smlouva, Niceská smlouva, Lisabonská smlouva. 

Sekundární neboli odvozené komunitární právo je tvořeno těmi akty EU, které 

byly přijaty normotvornou činností příslušných orgánů, jakými jsou Rada Evropské unie 

a Evropská komise, na základě tří základních smluv EU: Smlouvy o založení 

Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouvy o založení Evropského hospodářského 

společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Za 

typické komunitární právní akty jsou považována nařízení, která se vyznačují přímým 

účinkem, a proto bezprostředně zavazují všechny subjekty, aniž by se prováděla 

transformace do národního práva. Dále také směrnice, jež jsou závazné pro všechny 

členské státy, kterým jsou určeny, ovšem pouze co do výsledku, jehož má být dosaženo, 

rozhodnutí, která jsou individuálními právními akty zavazujícími pouze subjekty, jimiž 

jsou adresována, a doporučení a stanoviska, která nejsou právními akty a jsou tedy 

právně nezávazná. 

Co se týče přímého zdanění v rámci Evropské unie, toto v zásadě spadá do 

kompetence členských států, jež mohou budovat své systémy přímých daní způsobem, 

který odpovídá jejich domácím politickým cílům a požadavkům, pokud dodržují zásadu 

volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu a zákaz diskriminace. V oblasti přímého 

zdanění bylo přijato pouze několik legislativních aktů, a to většinou na základě 

jednomyslného požadavku. 

Oblast zdanění společností upravují následující směrnice. 

• Směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských 

a dceřiných společností z různých členských států – tato směrnice zajišťuje, aby 

nedocházelo k dvojímu zdanění v případě příhraničního vyplácení dividend 

a jiných forem rozdělování zisku v rámci téže skupiny společností usazených 

v různých členských státech Evropské unie32. Dle článku 1 musí každý členský 

stát tuto směrnici aplikovat na rozdělování zisku obdrženého mateřskými 

společnostmi, pokud tento zisk pochází od dceřiných společností sídlících 

                                                 
32 Evropská komise [online]. 2010 [cit. 2010-12-15]. Chod podniku : Daně. Dostupné z WWW: <http://ec
.europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index_cs.htm>. 
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v jiných členských státech. Pokud dle této směrnice obdrží některá mateřská 

společnost z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti rozdělené zisky, stát 

mateřské společnosti musí od zdanění těchto zisků upustit, nebo tyto zisky 

zdaní, ale umožní mateřské společnosti odečíst od daně příslušnou část daně, 

kterou již zaplatila dceřiná společnost. Dle článku 5 této směrnice je zisk 

rozdělovaný dceřinou společností její mateřské společnosti osvobozen od 

srážkové daně, pokud podíl mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiné 

společnosti činí alespoň 25%. 

• Směrnice Rady 2003/123/ES, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. 

Tato směrnice za účelem rozšíření směrnice 90/435/EHS mimo jiné stanovila 

postupné snižování minimálního podílu, od něhož se odvíjí, že se jedna 

společnost považuje za mateřskou a druhá za dceřinou. Výše tohoto 

minimálního podílu byla snížena s účinností od 1. ledna 2009 na 10%. Rovněž 

rozšířila článek 1 směrnice 90/435/EHS o aplikaci této směrnice také na 

rozdělování zisku obdrženého provozovnami v členském státě, pokud tento zisk 

pochází od dceřiných společností jiného členského státu. Zároveň také bez 

dalšího stanovila, že „zisk rozdělovaný dceřinou společností její mateřské 

společnosti je osvobozen od srážkové daně“. 

• Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, 

rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých 

členských států – směrnice zmírňující nepříznivé daňové dopady související 

z přeshraniční restrukturalizací podniků v rámci Evropské unie. 

• Směrnice Rady 2005/19/ES, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném 

systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií 

týkajících se společností z různých členských států.  

• Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních 

poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států - směrnice 

umožňující eliminaci dvojího zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 

přidruženými společnostmi, které mají sídla v různých členských státech 

Evropské unie, jejich osvobozením od zdanění ve státě zdroje. 
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• Směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány 

členských států v oblasti přímých daní – směrnice, na jejímž základě je daňovým 

orgánům členských států Evropské unie umožněno monitorování údajů 

souvisejících s daněmi a výměna informací. 

• Úmluva 90/436/EHS o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s převodem zisků 

mezi ekonomicky spjatými podniky, neboli tzv. Arbitrážní úmluva EU – úmluva 

upravující problematiku nehmotných aktiv, služeb a vnitropodnikového 

oceňování zboží. 

 

3.1.4 Vnitrostátní prameny práva 

Nejdůležitějším pramenem vnitrostátního práva každého státu jsou zákony, což 

jsou obecně závazné předpisy vydávané zákonodárným sborem.33 K uskutečňování 

zákonů slouží prováděcí předpisy, které musí být v souladu se zákony i s jinými 

právními předpisy. K provádění zákonů jsou pak vydávána nařízení, což jsou odvozené, 

podzákonné právní předpisy. Nejrozšířenějšími podzákonnými normami jsou vyhlášky, 

z nichž jde mnohdy o vyhlášky Ministerstva financí.  

Specifické postavení mají pravidla daňově právních vztahů vydávaná 

Ministerstvem financí. Tyto daňové pokyny, které jsou nazývány jako pokyny řady D, 

nejsou právními normami a nejsou obecně závazné. Pokyny řady D jsou vydávány za 

účelem sjednocování interpretační praxe daňových zákonů ze strany orgánů finanční 

správy, a jsou pro ně závazné v rámci subordinační struktury jako vnitřní normativní 

instrukce. Ačkoli daňové pokyny často slouží jako interpretační nástroj i mimo soustavu 

orgánů finanční správy, nelze je považovat za odvozený pramen práva. V důsledku 

toho, že Ministerstvo financí postrádá potřebné zákonné zmocnění k jejich vydávání, 

                                                 
33 Ústavní podmínkou platnosti právního předpisu je, aby byl vyhlášen. Od platnosti je nutno odlišovat 
účinnost, jež nastává dnem, od kterého jsou všechny subjekty zákonu podléhající povinny se jím řídit. 
Pokud není den účinnosti v zákoně uveden, je jím patnáctý den po vyhlášení. U daňových zákonů bývá 
jejich účinnost zpravidla odložena na 1. ledna následující kalendářního roku. Tato delší legisvakanční 
lhůta slouží k hlubšímu seznámení se všech adresátů zákona s jeho obsahem a k přizpůsobení se tomuto 
zákonu. 
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nemohou tyto pokyny ani zakládat práva a povinnosti subjektů Ministerstvu financí 

nepodřízených. 

V oblasti daní z příjmů právnických osob je základním právním předpisem 

upravujícím tuto problematiku zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon o daních z příjmů je členěn do šesti částí, a to na část první 

– daň z příjmů fyzických osob, část druhou – daň z příjmů právnických osob, část třetí – 

společná ustanovení, část čtvrtou – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů, část 

pátou – zmocnění pro Ministerstvo financí České republiky po vyhlášení stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu a část šestou – přechodná a závěrečná ustanovení. 

Zákon tvoří také přílohy, kdy příloha č. 1 obsahuje třídění hmotného majetku 

do odpisových skupin, příloha č. 2 čítá postup při přechodu vedení účetnictví na 

daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob a příloha č. 3 zahrnuje 

postup při přechodu vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů 

právnických osob. 

První část zákona upravuje daň z příjmů fyzických osob a její poplatníky, 

předmět, osvobození od daně, základ daně, daň stanovenou paušální částkou, 

nezdanitelnou část základu daně a sazbu daně. Druhá část, která se týká pouze daně 

z příjmů právnických osob, upravuje rovněž poplatníky a předmět daně, osvobození od 

daně a základ daně a sazbu daně. Část třetí zákona se vztahuje jak k dani z příjmů 

fyzických osob, tak i k dani z příjmů právnických osob, a je v ní stanoven zdroj příjmů, 

základ daně, společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi 

a rozdělení, výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, odpisy 

hmotného majetku, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, zvláštní sazba 

daně, zálohy a vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Části čtvrtá, pátá a šestá 

se týkají také obou typů daní z příjmů.34 

                                                 
34 Dalšími předpisy souvisejícími s problematikou daně z příjmů právnických osob jsou zejména: zákon 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev; zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti; zákon 
č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení; zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech; 
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech; zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví; zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby; zákon č. 256/2004 
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu; zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech; zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 
v družstvech; zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů; zákon 
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Oblast pramenů práva může výrazně ovlivnit Ústavní soud České republiky svou 

negativní normotvorbou. Ústavní soud totiž na základě čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy 

rozhoduje „o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu 

s ústavním pořádkem“ a na základě čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy „o zrušení jiných 

právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem nebo zákonem.“ Subjekty, které jsou oprávněny podat návrh zrušení zákona 

nebo jiných právních předpisů podle výše uvedených ustanovení Ústavy jsou taxativně 

vymezeny v §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 17/99 byla zrušena ustanovení § 4 odst. 

1 písm. zd), § 24 odst. 2 písm. zi), § 34 odst. 3 písm. f) a § 40 odst. 25 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ústavní soud shledal, že tato ustanovení nejsou 

v souladu s ústavním pořádkem České republiky, souvisejí totiž s napadenými a tímto 

nálezem rovněž zrušenými ustanoveními zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových 

vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. 

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 33/01 bylo zrušeno ustanovení čl. III 

bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, v části vyjádřené číslicí a interpunkčním znaménkem „48“. 

Navrhovatel namítal porušení principu zákazu retroaktivity právní normy a porušení 

ochrany nabytých práv, jelikož se použitím bodu 48 v čl. I zákona č. 210/1997 Sb. na 

daňový subjekt a na jeho dosud právně bezzávadné jednání zpětně nahlíželo přísněji, 

jelikož ze strany správce daně podléhaly zkoumání i ty obchodní aktivity daňového 

subjektu, které podle dosavadní právní úpravy zkoumání nepodléhaly. 

Dva výše uvedené nálezy Ústavního soudu jsou doposud jedinými nálezy, jimiž 

Ústavní soud v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů zrušil některá 

ustanovení zákona o daních z příjmů, a došlo tak k uplatnění negativní normotvorby.35 

Zákona o daních z příjmů se dotýká řada nálezů Ústavního soudu, které mohou sloužit 

např. k výkladu tohoto zákona. Existuje rovněž i mnoho návrhů na zrušení některých 

                                                                                                                                               
č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku; zákon ČNR č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech; zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech; zákon č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, atd. 
35 NALUS [online]. 2010 [cit. 2010-12-19]. Vyhledávání nálezů Ústavního soudu. Dostupné z WWW: 
<http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx>. 
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ustanovení zákona o daních z příjmů, které ovšem byly Ústavním soudem zamítnuty 

nebo odmítnuty. Mezi tyto patří např. návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona o daních 

z příjmů36, souvisejících se zrušením celého zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. Tento návrh byl však Ústavním soudem zamítnut, viz nález sp. zn. 

Pl.ÚS 24/07. Případem odmítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona 

o daních z příjmů37 pro neodstraněné vady je usnesení sp. zn. Pl.ÚS 8/04. 

 

3.2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je současně s daní z příjmů fyzických osob 

řazena mezi daně přímé, a to důchodového typu. Daně přímé jsou součástí daňové 

soustavy ČR od 1. ledna 1993. Daň z příjmů právnických osob je upravena v zákoně 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

V České republice se uplatňuje klasický systém korporátního zdanění, dochází 

totiž k dvojímu zdanění, příjmy korporací jsou zdaněny na úrovni společnosti i na 

úrovni akcionářů. Dividendy nejsou předmětem korporátní daně, ale vztahuje se na ně 

15% srážková daň podle § 36 zákona o daních z příjmů. 

  

3.2.1 Poplatníci daně a zdaňovací období 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, a také organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, což 

znamená, že mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob patří osoby, které jsou 

obecně vymezeny v §18 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jsou jimi 

zejména obchodní společnosti, tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 

komanditní společnost, družstvo, dále občanská sdružení, zájmová sdružení 

právnických osob, státní podniky, občanská sdružení, banky a spořitelny, pojišťovny, 

                                                 
36 Ustanovení § 6 odst. 4 věta první, § 6 odst. 13 a 14, § 7 odst. 8 věta první, § 16 a § 21 odst. 1 a § 38h 
odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
37 Ustanovení § 7c odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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církve a náboženské společnosti, organizační složky státu, penzijní fondy apod. 

Poplatníky jsou tedy i ty právnické osoby, které vznikají jinak než zápisem do 

obchodního rejstříku. Za poplatníky jsou považovány osoby, které mají na území České 

republiky sídlo nebo místo svého vedení, čímž se rozumí adresa místa, z něhož je 

poplatník řízen. Zákon pak rozlišuje tzv. daňové rezidenty, což jsou poplatníci, kteří 

mají daňovou povinnost vztahující se na příjmy těchto poplatníků plynoucí ze zdroje na 

území České republiky, ale i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, a tzv. daňové 

nerezidenty, jimiž jsou ostatní poplatníci s daňovou povinností vztahující se pouze na 

příjmy ze zdrojů na území České republiky. Od daně je osvobozena Česká národní 

banka a jsou osvobozena také veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení zřízená 

podle zvláštního právního předpisu. 

Zdaňovacím obdobím je u daně z příjmů právnických osob kalendářní rok, 

hospodářský rok, nebo období od rozhodného dne fúze, rozdělení, nebo převodu jmění 

na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly 

fúze, rozdělení nebo převod jmění na společníka zapsány v obchodním rejstříku. 

Zdaňovacím obdobím může být také účetní období, pokud je toto účetní období delší 

než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. 

Hospodářským rokem je účetní období trvající dvanáct měsíců, které začíná 

prvním dnem měsíce, a může se přitom jednat i o jiný měsíc, než leden. Účetní období 

je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrku a trvá zpravidla jeden rok, 

respektive dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V mimořádných případech 

může být kratší (např. při zániku účetní jednotky), nebo delší (např. při vzniku účetní 

jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku). 

 

3.2.2 Předmět daně a osvobození od daně 

Zákon o daních z příjmů ve svém §18 odst. 1 stanoví, že „předmětem daně jsou 

příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem“. Příjmy mohou být 

peněžitá plnění i nepeněžitá plnění, oceněná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak. Předmětem daně např. nejsou 

příjmy získané nabytím akcií podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
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majetku státu na jiné osoby, příjmy získané děděním nebo darováním nemovitosti nebo 

movité věci nebo také majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů, příjmy 

z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (s několika výjimkami), příjmy 

plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro 

lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného 

urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká 

republika zavázala uhradit.  

Zvláštní vymezení předmětu daně je u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo 

zřízeni za účelem podnikání, mezi něž patří zejména zájmová sdružení právnických 

osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné 

činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická 

hnutí, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, 

registrované církve a náboženské společnosti, veřejné vysoké školy, školské právnické 

osoby podle zvláštního právního předpisu, veřejné výzkumné instituce, organizační 

složky státu, obce, kraje, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za 

poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání se však nepovažují 

obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání. U těchto 

poplatníků jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy 

z nájemného s výjimkou příjmů z pronájmů státního majetku, které jsou příjmem 

státního rozpočtu.  

Zvláštní vymezení předmětu daně je u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou 

školou nebo veřejnou výzkumnou institucí. V případě těchto subjektů jsou předmětem 

daně všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních transferů a z úroků z vkladů na 

běžném účtu. 

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání a kteří 

provozují zdravotnické zařízení podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, jsou 

předmětem daně všechny příjmy kromě příjmů z investičních transferů a dotací na 

pořízení a technické zhodnocení majetku, nebo příjmů z úroků z vkladů na běžném 

účtu. 

Zákon o daních z příjmů v §19 taxativně vypočítává příjmy právnických osob, 

které jsou osvobozeny od daně. Mezi ně patří např. členské příspěvky podle stanov, 



46 

 

statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími 

právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím, občanskými 

sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími; 

výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných 

církví a náboženských společností; příjmy z provozu malých vodních elektráren, 

větrných elektráren, solárních zařízení, tepelných čerpadel, zařízení na výrobu elektřiny 

nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, 

zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním 

předpisem, zařízení na využití geotermální energie, příjmy státních fondů, příjmy 

plynoucí z odpisu závazků při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), podíly na zisku 

tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu 

sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, příjmy plynoucí v souvislosti 

s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zákona č. 198/2002 Sb., 

o dobrovolnické službě, příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně nebo 

orgánem správy sociálního zabezpečení, atd.  

 

3.2.3 Základ daně 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje, při respektování jejich 

časových a věcných souvislostí v daném zdaňovacím období. 

U daňových poplatníků, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví k zjištění základu daně se slouží výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta), 

a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků, kteří účetnictví 

nevedou, se ke zjištění základu daně vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

Od základu daně lze odečíst položky odčitatelné od základu daně, jež jsou 

upraveny v §34 zákona o daních z příjmů. Dle tohoto ustanovení lze od základu daně 

odečíst daňovou ztrátu (viz dále). 

Rovněž lze od základu daně sníženého podle § 34 odečíst hodnotu darů 

poskytnutých organizačním složkám státu, obcím, krajům, právnickým osobám se 

sídlem na území České republiky, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona 
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č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, na účely stanovené zákonem, a dále hodnotu 

darů poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, za 

podmínek stanovených zákonem, pokud je hodnota daru vyšší než 2000 Kč. Celkem je 

možno odečíst nejvýše 5% ze sníženého základu daně a v případě darů poskytnutých 

vysokým školám a veřejným výzkumným institucím je možno základ daně snížit 

nejvýše o dalších 5%, přičemž takovýto odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Samostatným základem daně je souhrn veškerých příjmů z dividend, podílů na 

zisku, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobných plnění nebo vypořádacích 

podílů, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům, kteří mají na 

území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, ze zdrojů v zahraničí 

v příslušném zdaňovacím období. Příjmy osvobozené od daně se do samostatného 

základu daně nezahrnují a příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním 

zůstatku se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. 

 

3.2.4 Odpisy a daňová ztráta 

Taxativní výčet hmotného majetku, který je možno odpisovat, je upraven v §26 

zákona o daních z příjmu. Jsou jím samostatné movité věci a jejich soubory, jejichž 

vstupní cena přesahuje 40 000 Kč, budovy, domy a byty, stavby s výjimkou stanovenou 

zákonem, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, 

dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný majetek (technické zhodnocení, technické 

rekultivace a výdaje hrazené nájemcem). Hmotný majetek, který je vyloučen 

z odpisování, je upraven v §27 zákona o daních z příjmů, a jsou jím např. umělecká 

díla, movité kulturní památky, hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku 

zajištění závazku převodem práva hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení apod.  

Hmotný majetek je zařazen do šesti odpisových skupin, zařazení jednotlivých 

položek je obsaženo v příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů. Doby odpisování jsou 

stanoveny pro jednotlivé odpisové skupiny v délce 3, 5, 10, 20, 30 a 50 let při použití 

metody rovnoměrného odpisování. 
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Zákon upravuje rovněž mimořádné odpisy. Ty může uplatnit poplatník, který je 

prvním majitelem hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 podle přílohy 

č. 1 k zákonu o daních z příjmů, za splnění podmínky, že byl tento majetek pořízen 

v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Mimořádnost odpisu spočívá v tom, že 

poplatník může cenou vstupní cenu tohoto majetku odepsat rovnoměrně již za jeden 

rok. Podobné podmínky jsou stanoveny i pro hmotný majetek zařazený do odpisové 

skupiny 2. Ten je možno odepsat bez přerušení do výše celé vstupní ceny za 2 roky, 

přičemž v prvním roce odpisování se uplatní rovnoměrné odpisy do výše 60% vstupní 

ceny hmotného majetku a v druhém roce do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku. 

Daňový poplatník si může zvolit mezi rovnoměrnou metodou odpisování 

a zrychlenou metodou odpisování, zvolenou metodu je pak nutno dodržovat ve všech 

odpisových letech. 

Odpisy nehmotného majetku, jímž jsou především zřizovací výdaje, nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, zákon umožňuje v případě, že 

vstupní cena tohoto majetku převyšuje 60 000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok 

a majetek byl buď nabyt úplatně, nebo vytvořen vlastní činností za účelem 

obchodování. Nehmotný majetek může namísto vlastníka odpisovat i nájemník. 

Nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení, přičemž audiovizuální 

dílo se odpisuje nejméně po dobu 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. 

Daňovou ztrátu je možno odečíst od základu daně, pokud tato daňová ztráta 

vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, nejdéle však po 

dobu pěti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období.  

Počet zdaňovacích období, po jejichž dobu lze odčítat od základu daně daňovou 

ztrátu, se od roku 1993, kdy zákon o daních z příjmů vstoupil v účinnost, několikrát 

změnil. V letech 1993 a 1994 bylo možno daňovou ztrátu odčítat po dobu maximálně 

pěti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období. Roku 1995 byla 

maximální doba odpočtu daňové ztráty zvýšena na 7 let a tato úprava platila až do roku 

2004, kdy byla opět snížena na 5 let, a platí dodnes. 
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3.2.5 Slevy na dani a daňové pobídky  

Sleva na dani je pro poplatníky daně z příjmů právnických osob upravena v §35, 

§35a a §35b zákona o daních z příjmů. Slevu na dani podle §35 může poplatník daně 

z příjmů právnických osob uplatnit v případě, že zaměstnává pracovníky se změněnou 

pracovní schopností. Poplatníkovi se daň snižuje o 18 000 Kč za každého zaměstnance 

se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

(ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), a o částku 60 000 Kč za 

každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Daň se také snižuje o polovinu 

vypočítanou ze základu daně vykázaného z činností provozovaných poplatníkem, který 

zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením, činí více než 50 % průměrného ročního přepočtu všech jeho 

zaměstnanců. 

Uplatnit slevu na dani může také poplatník, jemuž byl poskytnut příslib 

investiční nabídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.  Je však 

nutné, aby poplatník pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle 

zvláštního právního předpisu38 jako poplatník, a aby splnil všeobecné podmínky 

stanovené zákonem o investičních pobídkách a zvláštní podmínky stanovené zákonem 

o daních z příjmů. Investičními pobídkami jsou slevy na dani, převod technicky 

vybaveného území za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora vytváření nových pracovních 

míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo převod pozemků evidovaných v katastru 

nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků.39 

Daňový poplatník může po dobu pěti po sobě bezprostředně následujících 

zdaňovacích období uplatňovat slevu na dani, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za 

které lze slevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil 

všeobecné podmínky stanovené zákonem o investičních pobídkách a zvláštní podmínky 

stanovené zákonem o daních z příjmů, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém 

uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek podle zákona 

                                                 
38 Podle § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a od 1. ledna 2011 podle §125 
zákona č. 80/2009 Sb., daňového řádu, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje zákon ČNR 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
39 Ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. 
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o investičních pobídkách. Pokud byla lhůta pro splnění všeobecných podmínek podle 

zákona o investičních pobídkách prodloužena, posune se počátek pro uplatnění slevy na 

dani, nejdéle ovšem o dva roky. 

 

3.2.6 Sazba daně 

S účinností od 1. ledna 2010 sazba daně činí 19%. U investičního, podílového 

a penzijního fondu je sazba daně 5% ze základu daně. Samostatný základ daně je daněn 

15% sazbou daně.  

Sazba daně prošla od doby účinnosti zákona o daních z příjmu mnoha změnami. 

V době, kdy zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. vstoupil v účinnost, tj. dne 

1. ledna 1993, činila sazba daně 45%. Sazba daně se postupně snižovala téměř každým 

rokem, nejdéle vydržela na stejné výši (31%) mezi lety 2000 a 2003, tedy po dobu čtyř 

zdaňovacích období. Podrobný vývoj sazby daně z příjmu právnických osob 

viz následující graf 3.1.   

 

Graf 3.1: Vývoj sazby korporátní daně v letech 1993-2011
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3.3 Komparace právní úpravy korporátní daně 

V předchozích kapitolách byly rozebrány právní úpravy korporátních daní 

Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, a následně pak právní úprava korporátní daně 

v České republice. Tato subkapitola je zaměřena na komparaci uvedených právních 

úprav. 

Ve třech z pěti zkoumaných zemí – České republice, Polsku a Slovinsku -  je 

uplatňován klasický nebo modifikovaný klasický systém zdanění korporací. Z údajů 

OECD vyplývá, že v Maďarsku je od doby počátku jeho členství v OECD až dosud 

používán specifický systém, který nelze s určitostí zařadit do vymezených kategorií 

daňových systémů. Na Slovensku byl až do roku 2003 používán klasický systém, 

počínaje rokem 2004 bylo od systému dvojího zdanění upuštěno. Slovensko je jedinou 

členskou zemí OECD, která zdaňuje korporátní příjmy systémem bez dvojího zdanění. 

V rámci Evropské unie je tento systém používán už jen v Lotyšsku. Slovenský systém 

se ve srovnání se systémy komparovanými v této práci jeví jako nepříznivější 

a nejvýhodnější pro daňové subjekty a pro potenciální investory. Je pravdou, že sídla 

svých společností na Slovensko přesunula i část českých podnikatelů. Otázkou však 

zůstává, zda by případné zrušení srážkové daně v České republice za cílem přilákání 

investorů bylo dostatečnou kompenzací ušlých výnosů z těchto srážkových daní pro 

veřejné rozpočty, a zda by bylo efektivní. 

Pro investory z Evropské unie by zrušení české srážkové daně nemělo příliš 

velký význam, pokud by na území České republiky chtěli zakládat dceřiné společnosti. 

Dle směrnice Rady 2003/123/ES, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, jsou 

totiž dividendy a jiné formy rozděleného zisku vyplácené dceřinou společností její 

mateřské společnosti osvobozeny od srážkové daně. Zrušení srážkové daně by tedy 

přineslo výhodu pouze v případě investorů, kteří by nebyli členy Evropské unie.  

Klasický systém je už jen z empirického hlediska v rámci OECD i Evropské 

unie tím nejhojněji užívaným systémem. I z těchto důvodů je český klasický systém 

zdanění korporátních příjmů, dle mého názoru, v současné době dobrou variantou 

a nenavrhovala bych jeho změnu po vzoru Slovenska. Pokud už by se měl český systém 
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korporátního zdanění měnit, tak spíše cestou částečné integrace korporátní a osobní 

daně, než formou plné integrace. 

Právní úpravy všech pěti států umožňují odpisování, některé dokonce stanoví 

odpisování jako povinné (Polsko, Maďarsko). Stanovení výše odpisů se liší, zatímco 

česká a slovenská právní úprava shodně stanovuje minimální dobu odpisování, polská, 

maďarská a slovinská právní úprava stanovuje roční odpisové sazby v procentech. 

V České republice a na Slovensku se tedy výše ročních odpisů odvíjí od toho, do které 

odpisové skupiny je určitá položka zařazena a jaký minimální počet odpisových let je 

pro tuto odpisovou skupinu stanoven. V Polsku, Maďarsku a ve Slovinsku se výše 

ročního odpisu stanoví pomocí odpisové procentní sazby, která je přiřazena jednotlivým 

položkám.   

Srovnání výše ročního odpisu při použití metody rovnoměrného odpisování 

v jednotlivých státech lze demonstrovat na příkladu – např. odpisování počítače, jehož 

vstupní cena je 30 000 Kč40. Dle přílohy k českému zákonu o daních z příjmu náleží 

počítač do 1. odpisové skupiny, pro niž je stanovena minimální odpisová doba 3 roky. 

Výše ročního odpisu tedy bude 10 000 Kč. Slovenský zákon o dani z príjmov řadí 

počítač rovněž do 1. odpisové skupiny, ale minimální doba odpisování jsou 4 roky. 

Roční výše odpisu by tedy činila 7 500 Kč. Odpisová sazba dle polské právní úpravy je 

pro počítač 30%, výše ročního odpisu by tedy byla 9 000 Kč. Maďarská právní úprava 

stanoví roční odpisovou sazbu ve výši 33%, ročně by proto bylo možno odepsat částku 

9 900 Kč. Slovinský zakon o davku od dohodkov pravnih oseb umožňuje v případě 

počítače odepsat ročně 50% pořizovací ceny, což by v daném příkladu bylo 15 000 Kč. 

V případě odpisování počítače s pořizovací cenou 30 000 Kč by nejvyšší roční odpis byl 

odpis v souladu se slovinskou právní úpravou. Z tohoto faktu ovšem nelze vyvozovat 

směrodatné závěry, různé jiné položky a jejich doby odpisování nebo odpisové sazby se 

totiž v jednotlivých právních úpravách liší, a nelze proto vyloučit, že pro jiné položky 

by situace byla naprosto odlišná. Např. v případě odpisování budovy s vstupní cenou 

10 mil. Kč by nejvyšší roční odpis byl odpis dle slovenské právní úpravy. 

                                                 
40 Stanovení měnové jednotky není pro účely příkladu směrodatné, česká koruna je zvolena z důvodu 
lepší demonstrace. 
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Zatímco česká a slovenská právní úprava shodně umožňuje použití metody 

zrychleného odpisování dle volby daňového poplatníka pro jakýkoli hmotný majetek, 

dle polské právní úpravy lze zrychleně odpisovat jen některý dlouhodobý majetek, 

především stroje a strojní zařízení používaná v průmyslu. V Maďarsku je možno 

zrychleně odepsat jen část nerozdělného zisku společnosti, která je určena pro vytvoření 

rezerv pro budoucí vývoj a slovinská právní úprava zrychlené odpisování vůbec 

neumožňuje. 

Důležité je rovněž porovnání počtu položek, které je možno podle jednotlivých 

právních úprav odepsat. Česká příloha č. 1 k zákonu o daních z příjmu, jež obsahuje 

třídění hmotného majetku do odpisových skupin, je jednoznačně delší a obsáhlejší, než 

příloha č. 1 slovenského zákona o daních z príjmov, čítající třídění hmotného majetku 

do odpisových skupin.41 Tento fakt lze rovněž zdůvodnit tím, že česká právní úprava 

třídí hmotný majetek do šesti odpisových skupin, zatímco slovenská jen do čtyř. Rovněž 

i polský zákon o daních z příjmů právnických osob obsahuje více odepsatelných 

položek, než slovenský zákon o daních z príjmov. Méně položek než slovenská právní 

úprava čítá příloha k maďarskému zákonu, který upravuje korporátní daň, a nejméně 

položek ze všech pěti států obsahuje slovinský zakon o davku od dohodkov pravnih 

oseb. Nejvyšší počet položek, jež je možno odepsat, obsahuje tedy česká právní úprava. 

Právní úprava daňových ztrát v České republice, na Slovensku a v Polsku se 

shoduje v tom, že zákon stanovuje maximální počet zdaňovacích období, v nichž je 

možno uplatňovat daňovou ztrátu a snižovat tak základ daně poplatníka. Naproti tomu 

v Maďarsku a Slovinsku je možno při dodržení zákonem stanovených podmínek daňové 

ztráty převádět neomezeně. V Polsku je stejně jako v České republice možno odečítat 

daňovou ztrátu od základu daně nejdéle po dobu pěti po sobě bezprostředně 

následujících zdaňovacích období. Na Slovensku bylo toto možno do roku 2009, poté 

byla doba prodloužena na sedm po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích 

období. Nabízí se otázka, jaká doba možnosti uplatňování vzniklých daňových ztrát je 

optimální. Z hlediska daňového poplatníka je zcela jistě výhodnější neomezené 

převádění daňových ztrát. Z pohledu státu je naopak výhodnější omezená možnost 

                                                 
41 Česká příloha č. 1 k zákonu o daních z příjmu čítá 233 položek, zatímco slovenská příloha 
č. 1 k zákonu o daních z príjmov jen 105. 
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převodu daňových ztrát, a to především z důvodu větší průhlednosti a menší 

pravděpodobnosti vzniku daňových úniků.  

Lze konstatovat, že ve všech pěti zemích je škála investičních pobídek velmi 

široká a investiční pobídky jsou hojně využívány. Cílem investičních pobídek je ve 

většině případů stimulovat výzkum a rozvoj, pomoci stanoveným ekonomickým zónám 

v jejich rozvoji, zvýšit počet pracovních míst nebo usnadnit a zvýšit zaměstnancům se 

zdravotním postižením jejich uplatnění na trhu práce. Speciální ekonomické zóny jsou 

zřízeny v Polsku a ve Slovinsku. Pobídky jsou poskytovány buď formou dotací, slev na 

dani, příspěvků, nebo preferenční sazbou daně z příjmů. Hojnost poskytování 

investičních pobídek ve všech pěti zemích lze zdůvodnit tím, že se jedná o země 

postkomunistické, jež jsou ve srovnání se zeměmi západní Evropy ekonomicky slabší 

a pomocí investičních pobídek se snaží stimulovat svou ekonomiku. Investiční pobídky 

těchto zemí se sobě navzájem velmi často podobají, v čemž lze z některých úhlů 

pohledu spatřovat konkurenci mezi těmito státy. Potenciální investor s jistou určitostí 

před provedením své investice bude zvažovat, ve které zemi mu budou poskytnuty 

optimální a pro něj nejvýhodnější podmínky.  

Ve všech pěti státech lze pozorovat trend snižování sazby korporátní daně. 

Pouze v Maďarsku došlo od roku 2010 ke zvýšení sazby daně z 16% na 19%. Sazba 

korporátní daně na úrovni 19% je stejně jako v České republice také na Slovensku, 

v Polsku a v Maďarsku. Sazba slovinské korporátní daně je 20%. Výši sazby korporátní 

daně, která je ve všech pěti státech skoro stejná (až na Slovinsko, kde je o 1% vyšší), lze 

zdůvodnit tím, že žádná ze zemí nechce být znevýhodněna vysokou sazbou daně oproti 

okolním státům nebo státům s podobnou geografickou polohou. Proto lze předvídat, že 

v průběhu následujících let se sazby daní v těchto státech budou s větší 

pravděpodobností spíše snižovat, než-li zvyšovat. V postupném snižování korporátní 

daně by měla pokračovat i Česká republika také z důvodu, že při nižší sazbě korporátní 

daně by mohlo dojít k zvýšení počtu korporací dani podléhajících a tím ke zvýšení 

celkového výnosu z této daně. 

Při porovnání přehlednosti a konstrukce slovenského, polského, maďarského 

a slovinského zákona upravujícího korporátní daň se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, lze konstatovat, že český zákon je nesmírně nepřehledný a složitý pro 
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orientaci. Je tomu tak pravděpodobně v důsledku mnoha novelizací, kterými byl zákon 

změněn nebo doplněn. Důležitost požadavku přehlednosti, srozumitelnosti a logické 

struktury textu zákona, dle mého názoru, nelze opomíjet. Nepřehlednost v zákoně ale 

nelze změnit jeho další novelizací. Řešení by přineslo jedině schválení nového zákona 

o daních z příjmů, o kterém se sice v politických kruzích mluví, ale dosud konkrétní 

návrh rekodifikace předložen nebyl. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala komparací právní úpravy korporátní 

daně v České republice a ve čtyřech dalších státech (Slovensku, Polsku, Maďarsku 

a Slovinsku). Cílem práce bylo za použití metody komparace zhodnotit korporátní daň 

České republiky upravenou zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zjistit, zda právní úprava korporátní daně přispívá k zvýšení 

konkurenceschopnosti a zlepšení investičního prostředí v České republice 

Práce je strukturována do tří kapitol, které jsou dále děleny na subkapitoly. První 

kapitola, nazvaná Vývoj a teorie zdanění korporátních příjmů, je zaměřena na historii 

daní, daňovou teorii a na definování systémů zdanění korporací podle metodiky OECD. 

V subkapitole Daňová teorie je rozebrána problematika daňového práva, jeho vymezení 

a vztah k ostatním právním oborům; daňový systém a požadavky, které jsou na něj 

kladeny; definice daně, funkce daní a klasifikace daní dle mnohých kritérií a podle 

metodiky OECD. V subkapitole Systémy zdanění korporací jsou dle metodiky OECD 

definovány systémy korporátního zdanění, pro jejichž rozlišení je podstatné, zda 

dochází k dvojímu zdanění. V této subkapitole jsou rovněž uvedeny příklady zemí, ve 

kterých se dané systémy zdanění korporací uplatňují. 

Druhá kapitola diplomové práce nese název Právní úprava korporátní daně ve 

vybraných zemích a je členěna do dvou subkapitol. Vybranými zeměmi jsou čtyři státy 

(Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko). Důvody pro volbu právě těchto států jsou 

následující: všechny čtyři státy jsou stejně jako Česká republika členy OECD 

(Slovensko od roku 2000, Polsko a Maďarsko od roku 1996 a Slovinsko od roku 2010), 

a společně s Českou republikou a dalšími státy se staly od 1. května 2004 členy 

Evropské unie. Blízko k České republice nemají jen svou geografickou polohou, ale 

také historickým vývojem. Jedná se o postkomunistické země, jež stejně jako Česká 

republika v 90. letech 20. století prošly transformací od plánovaného hospodářství 

k tržní ekonomice. 

Při komparaci právních úprav korporátní daně v těchto čtyřech státech jsem 

vycházela z originálních zákonů daných států, jimiž jsou: zákon č. 595/2003 

Z. z., o dani z príjmov (Slovensko), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku 
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dochodowym od osób prawnych (Polsko), 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról 

és az osztalékadóról (Maďarsko) a zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Ur.l. RS, 

št. 117/2006 (Slovinsko). Při práci s těmito zákony, které jsem pro potřebu práce 

překládala, jsem rovněž vycházela z údajů a materiálů OECD nebo Evropské unie 

(zejména Tax in Europe database nebo Taxation trends in the European Union). 

V komparaci jsem se zaměřila na 5 kritérií, jimiž byly: typ daňového systému, odpisy, 

daňové ztráty, pobídky a sazba daně. 

V kapitole Právní úprava korporátní daně v České republice, jež je třetí v pořadí, 

jsem se nejdříve zabývala zařazením korporátní daně do soustavy daní. V první 

subkapitole jsou podrobně rozebrány prameny práva, jež souvisí s korporátní daní 

v České republice, zejména prameny ústavního práva, mezinárodního práva s důrazem 

na mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, evropského práva a vnitrostátního 

práva. Druhá subkapitola se podrobně zaměřuje na daň z příjmů právnických osob dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou zde rozebrány základní i vedlejší prvky 

právní konstrukce daní jako subjekty daně, zdaňovací období, předmět daně, 

osvobození od daně, základ daně, odpisy a daňová ztráta, slevy na dani, daňové pobídky 

a sazba daně. V třetí subkapitole jsou poznatky z předchozích kapitol komparovány. 

V České republice se již od roku 1993, kdy byla daň z příjmů právnických osob 

zavedena, uplatňuje klasický systém korporátního zdanění. Zisk korporací je nejdříve 

zdaněn 19% daní z příjmů právnických osob a následně je zdaněn zvláštní sazbou daně 

(tzv. srážková daň) ve výši 15% podle § 36 zákona o daních z příjmů. Klasický systém 

zdanění je rovněž ve Slovinsku, kde je zisk korporací nejprve zdaněn 20% sazbou, 

a rozdělený zisk pak podléhá na úrovni akcionářů 15% srážkové dani. Na Slovensku byl 

klasický systém nahrazen systémem bez dvojího zdanění, zisky se tedy daní pouze na 

úrovni korporace. V Polsku se uplatňuje modifikovaný klasický systém. Maďarský 

systém zdanění nelze kvůli rozdílnému zdanění subjektů, jimž jsou vypláceny 

dividendy, zařadit do žádného z vymezených systémů zdanění.  

Při komparaci právní úpravy odpisů výše uvedených států jsem došla k závěru, 

že česká právní úprava obsahuje nejvíce položek, jež je možno odpisovat. Příloha 

č. 1 k zákonu o daních z příjmů, v níž je obsaženo třídění hmotného majetku do 

odpisových skupin, totiž čítá 233 položek, což je nejvíc v porovnání s právními 
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úpravami ostatních čtyř států. Ze všech pěti států pouze česká a slovenská právní úprava 

stanovuje minimální počet odpisových let pro položky řazené do odpisových skupin. 

Ostatní právní úpravy přiřazují jednotlivým odpisovatelným položkám procentní 

odpisovou sazbu. 

Slovenská právní úprava umožňuje odečítat daňovou ztrátu od základu daně po 

dobu sedmi zdaňovacích období, dle maďarské a slovinské právní úpravy lze daňové 

ztráty odčítat v neomezeném počtu zdaňovacích období. Možnost odečítat daňovou 

ztrátu od základu daně nejdéle po dobu pěti po sobě bezprostředně následujících 

zdaňovacích období, kterou stanoví vedle české právní úpravy shodně i právní úprava 

polská, je dle mého názoru optimálním řešením. 

Všech pět států poskytuje širokou škálu investičních pobídek, a to formou 

dotací, slev na dani, příspěvků nebo snížené sazby zdanění. Jelikož jde o země 

s navzájem si blízkou geografickou polohou a s  nízkou cenou práce, může větší rozsah 

a výše investičních pobídek rozhodnout o přilákání investorů do jedné země na úkor 

jiné země. V důsledku této možné konkurence mezi zeměmi se domnívám, že by se 

oblast poskytování investičních pobídek v České republice měla rozšířit nebo zůstat 

v současné podobě, rozhodně by se ale neměla zužovat. 

Podobou situaci lze sledovat v oblasti sazby daně. Pro potenciálního investora 

bude vždy lákavější a výhodnější investovat v zemi, kde budou jeho příjmy zdaněny 

nižší sazbou daně. Sazba korporátní daně je v současné době na úrovni 19% ve čtyřech 

z pěti komparovaných států, v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku; 

ve Slovinsku činí 20%. Sazby všech těchto států byly v minulých letech snižovány 

(kromě Maďarska, kde došlo v roce 2010 ke zvýšení z původních 16% na současných 

19%), mnohdy velmi radikálně (sazba polské korporátní daně v roce 1996 činila 40%, 

sazba české korporátní daně v roce 1999 byla 35%). Dle mého názoru bude trend 

snižování sazeb korporátní daně i nadále pokračovat, a měla by jej následovat i Česká 

republika. Domnívám se, že investiční podmínky jsou v České republice 

konkurenceschopné, ale nikoli optimální, a nižší sazba korporátní daně by mohla 

pomoci k jejich zlepšení. 
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Příloha: klasifikace daní podle metodiky OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů
1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců

1110 Z příjmů a ze zisků  
1120 Z kapitálových výnosů

1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností   
1210 Z příjmů a ze zisků   
1220 Z kapitálových výnosů 

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 1100 a 1200
2000 Příspěvky na sociální zabezpečení

2100 Zaměstnanci  
2200 Zaměstnavatelé  
2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná osoba 
2400 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 2100, 2200 a 2300

3000 Daně z mezd a pracovních sil 
4000 Daně majetkové

4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku  
4110 Domácnosti 
4120 Ostatní 

4200  Pravidelné daně z čistého jmění   
4210 Jednotlivci   
4220 Společnosti  

4300 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 
4310 Daně z pozůstalosti a dědické   
4320 Daně darovací

4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí  
4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku   

4510 Z čistého jmění   
4520 Ostatní nepravidelné  
4530 Ostatní pravidelné daně z majetku

5000 Daně ze zboží a služeb  
5100 Daně z výroby, prodejů, převodu, pronájmu a dodávek zboží a poskytování služeb   

5110 Daně všeobecné
5111 Daň z přidané hodnoty    
5112 Daně prodejní (obratové)   
5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb
5120 Daně ze specifických zboží a služeb    
5121 Spotřební daně    
5122 Zisky z fiskálních monopolů    
5123 Cla a dovozní daně    
5124 Vývozní daně   
5125 Daně z investičního zboží  
5126 Daně ze specifických služeb   
5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí   
5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb
5130 Daně nezařaditelné do skupin 5110 a 5120

5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání činností 
5210 Pravidelné daně   
5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel    
5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel    
5213 Ostatní pravidelné daně
5220 Nepravidelné daně  

5300 Daně nezařaditelné do skupin 5100 a 5200
6000 Ostatní daně

6100 Placené výhradně podniky 
6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neidentifikovatelné



 

 

ABSTRAKT 

 

Má diplomová práce byla zpracována na téma Komparace právní úpravy 

korporátní daně ve vybraných zemích. Cílem práce je zhodnotit korporátní zdanění 

v České republice a zjistit, zda a do jaké míry právní úprava korporátní daně přispívá 

k zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení investičního prostředí v České republice. 

Práce se vedle úvodu a závěru skládá ze tří kapitol. V úvodu je popsán cíl a účel 

práce. První kapitola je teoretická a je členěna do tří subkapitol. První subkapitola 

nastiňuje historický vývoj daní od doby jejich vzniku až po současnost. Ve druhé 

subkapitole jsou rozebrány některé prvky daňově právní teorie, zejména daňové právo, 

daňový systém, definice daně, funkce daní a klasifikace daní. Poslední subkapitola 

vymezuje systémy zdanění korporací podle metodiky OECD. 

Druhá kapitola práce je zaměřena rozbor právních úprav korporátní daně 

ve vybraných zemích, jimiž jsou Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Kapitola je 

členěna do dvou subkapitol, první z nich je zaměřena na zákonnou úpravu korporátní 

daně jednotlivých států. Analýza je provedena ve druhé subkapitole podle pěti kritérií, 

kterými jsou typ daňového systému, odpisy, daňové ztráty, pobídky a sazba daně. 

V třetí kapitole, jež se skládá ze tří subkapitol, je rozebrána právní úprava 

korporátní daně v České republice. První subkapitola je zaměřena na prameny práva 

zdanění korporací, a to na prameny práva ústavního, mezinárodního, evropského 

a vnitrostátního. V druhé subkapitole jsou rozebrány základní a vedlejší prvky právní 

konstrukce daně z příjmů právnických osob v České republice, jimiž jsou subjekty daně, 

zdaňovací období, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, odpisy a daňová 

ztráta, slevy na dani, daňové pobídky a sazba daně. V poslední, třetí subkapitole, jsou 

poznatky z předchozích kapitol komparovány.  

Závěr obsahuje shrnutí celé práce.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The theme of my diploma thesis is The Comparison of the Legal Regulation of 

Corporate Tax in Selected Countries. The aim of the thesis is to evaluate corporate 

taxation in the Czech Republic and determine whether and to what extent the corporate 

tax legislation contributes to increasing of the competitiveness and to improving of the 

investment environment in the Czech Republic.  

The thesis is alongside the introduction and conclusion composed of three 

chapters. The introduction describes the object and purpose of work. The first section is 

theoretical and is divided into three subchapters. The first subchapter outlines the 

historical development of taxes since their inception to the present time. The second 

subchapter contains some elements of the theory of tax law, especially tax law, tax 

system, tax definitions, tax functions, and classification of taxes. Last subchapter 

defines the system of corporate taxation in accordance with the OECD methodology.  

The second chapter is focused on the analysis of legal regulation of corporate tax 

in selected countries, namely Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia. The chapter is 

divided into two subchapters, the first one is focused on the legal regulation of corporate 

tax in particular states. The analysis is carried out in the second subchapter according to 

five criteria, which are a type of taxation, depreciation, tax losses, incentives and tax 

rate.  

In the third chapter, which consists of three subchapters, is analyzed corporate 

tax legislation in the Czech Republic. The first subchapter focuses on the sources of law 

of corporate taxation, especially on the sources of constitutional, international, european 

and national law. In the second subchapter the essential and incidental elements of the 

legal structure of corporate income tax in the Czech Republic are discussed, particularly 

taxpayers, tax year, tax exemptions, tax base, depreciation and tax losses, tax credits, 

tax incentives and tax rate. In the third subsection the findings from previous chapters 

are compared.  

In the conclusion the entire thesis is summarized. 
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