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Úvod 

Téma své diplomové práce s názvem „Sociální prvky v daních“ jsem si vybrala 

z důvodu zájmu o daňovou problematiku. Toto téma se týká nás všech, s daněmi se 

setkáváme neustále, ať už na pozici zaměstnance, podnikatele, vlastníka nemovitosti 

nebo běžného člověka, který si v obchodě nakoupí.  

V poslední době jsou daně často diskutovány. Příčinou je ekonomická krize, 

která postihla světovou ekonomiku v letech 2007 až 2010. Nedostatečné státní příjmy, 

které zdaleka nepokrývají státní výdaje, způsobují zvětšování schodku státního 

rozpočtu. Jedním ze způsobů, které vládě umožňují zvýšení příjmů, jsou právě vyšší 

sazby daní. Příkladem může být zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10% 

na 14% od počátku roku 2012. 

V této práci jsem se zaměřila na možnosti, jak snížit daňovou zátěž poplatníka 

pomocí tzv. sociálních prvků, spíše známých pod pojmy slevy na dani, osvobození od 

daně a odpočty. 

V úvodní části své práce jsem se pokusila nastínit daň jako sociální prvek spolu 

s jejími funkcemi, největší pozornost jsem věnovala redistribuční funkci a s ní 

souvisejícím druhům daňových sazeb. V další části jsem se soustředila na daňové 

principy, zejména na daňovou spravedlnost a efektivnost.  

Hlavním cílem mé práce bylo ale charakterizovat sociální prvky, které lze najít 

v českém právním řádu. Ve třetí části své práce jsem se pokusila sociální prvky 

definovat. Pro přehlednost jsem do třetí části zařadila i stručný přehled daní, které 

tvoří daňový systém v České republice. Ve čtvrté části jsem se soustředila na sociální 

prvky v jednotlivých daních. Práci jsem ukončila zhodnocením této problematiky 

spolu s nástinem možných změn daňových zákonů v roce 2013.  
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1 Pojem sociální prvek 

Nejprve bych se chtěla krátce zastavit u toho, co si lze představit pod pojmem 

„sociální“. Tomuto výrazu by se v daňové oblasti dala přiřadit následující definice: 

sociální – týkající se společnosti, zejména její péče o společensky a ekonomicky slabší 

vrstvy
1
. S pojmem sociální prvek je možné se setkat zejména u prvků daně, které 

určitým způsobem zohledňují postavení jedince ve společnosti. V odborné literatuře se 

nejčastěji za sociální prvky považují osvobození, odpočty a slevy na dani. 

2 Pojem daň 

Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je 

nenávratná, neekvivalentní, zpravidla neúčelová a nedobrovolná.
2
  

Cílem daní je naplnění veřejných rozpočtů, ze kterých jsou hrazeny veřejné 

statky, následkem toho se zároveň snižuje disponibilní příjem (příjem určený ke 

spotřebě) daňového poplatníka. Veřejné statky
3
 jsou statky, které slouží všem, není 

možné určit, komu víc a komu míň, není ani možné nikomu zakázat, aby daný statek 

nevyužíval.  

V poslední době, kdy dochází ke zvyšování daňové zátěže, se daně stávají čím 

dál méně populární. Kritice zejména podléhá skutečnost, že ne vždy jsou daně využity 

na správné účely, zvláště v poslední době se objevují případy, kdy dochází ke zneužití 

prostředků z kapes daňových poplatníků na soukromé účely. 

  

                                                             
1 Slovník cizích slov, dostupný online na http://www.slovnik-cizich-slov.cz/socialni.html, staženo dne 

10.06.2012 
2
 Vančurová A., Váchová L., Daňový systém 2012, 1. VOX a.s. – Nakladatelství, Praha 2012, 368 s., ISBN 978-

80-87480-05-2, str. 9 
3
 Macáková L. a kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 

275 s., ISBN 80-86175-38, str. 273: veřejné statky – zboží, ze kterého mají všichni lidé stejný prospěch. Tento 

prospěch je nedělitelný a není možné ho vyloučit z jeho používání. Liší se od soukromého statku, který, když je 

jednou spotřebován, nemůže být předmětem spotřeby někoho jiného. 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/socialni.html


  

6 
 

2.1 Funkce daně 

Samotnou daň je možné chápat jako sociální prvek, kromě funkce fiskální, 

alokační,
4
 stabilizační (daň je někdy označována jako automatický vestavěný 

stabilizátor
5
), stimulační (také nazývanou regulační)

6
, má také funkci redistribuční.

7
 

Tato funkce umožňuje přesunout část financí vybraných od bohatších k chudším. 

Bohatší platí větší daň než chudší, což způsobuje progresivní sazba daně. Princip 

rovné daně má v sobě redistribuční prvek. Na první pohled se sice může zdát, že sazba 

je pro všechny stejná, ale ve skutečnosti i tak daňoví poplatníci s vyšším příjmem 

zaplatí více než ti s příjmem nižším, 15% z 100 000 Kč je přece pořád více než 15% 

z 30 000 Kč.  

V poslední době je často zmiňován tzv. den daňové svobody,
8
 do tohoto dne 

daňový poplatník odvádí svůj příjem do veřejných rozpočtů, od tohoto dne 

vyděláváme na sebe, v roce 2011 tímto dnem bylo 15.6. 

Předtím než se zaměřím na daňové principy, je třeba zjistit, co způsobuje 

nerovnost rozdělení příjmů a jak ji můžeme měřit. 

2.2 Nerovnoměrné rozdělení příjmů 

Pro měření nerovnosti v příjmech se používá tzv. Lorenzova křivka, která 

vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností a skutečným stavem přerozdělování důchodů,
9
 

měří tedy distribuční účinky daní. Pomocí této křivky je možné měřit prvotní rozdělení 

důchodů. Tyto důchody jsou dále zvýšeny o tzv. transfery (sociální podpora, 

nemocenské pojištění atd.), sníženy o daně, poplatky a další odvody.  

                                                             
4 Jánošíková P., Mrkývka P., Tomažič I., Finanční a daňové právo, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, 525 s., ISBN 978-

80-7380-155-7, str. 292: alokační funkce – uplatňuje se, pokud trh projevuje neefektivnost v rozmístění zdrojů, 

jde o získání prostředků na financování oblastí podceněných trhem, fiskální funkce – získávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů  
5
 Pavelka T., Makroekonomie – základní kurz, III. vydání, Melandrium, Praha 2007, 278 s., ISBN 80-86175-58-

4, str. 273: vestavěné stabilizátory – nástroje fiskální politiky, které působí v ekonomice automaticky, např. 

podpory v nezaměstnanosti a progresivní míra zdanění 
6
 daně jsou využívány k regulaci chování ekonomických subjektů, viz Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe 

v ČR., Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-698-1, str. 383 
7 podrobněji viz Musgrave Richard A., Musgravevová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi. Praha 1994, 

946 s., ISBN 80-85603-76-4 
8 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 377 
9
 v této souvislosti je důchod používán ve významu příjmu 
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Důvody v prvotní nerovnosti důchodů mohou být různé, různé duševní a 

fyzické schopnosti, ekonomické a sociální prostředí, úroveň vzdělání, ale také rozdílné 

pohlaví a věk, národnost, rasa nebo náboženství. Nerovnost může být také způsobena 

rozdílným vlastnictvím jednotlivých výrobních faktorů, půdy, kapitálu, ale také 

například i množstvím zděděného majetku. 

Při sestavování Lorenzovy křivky se na vodorovné ose uvádí procento 

domácností a na svislé ose procento přijatých důchodů.  

Rovnoměrné rozdělení důchodů je uvedeno na obrázku pod bodem a), kdy 10 

% domácností získává 10% důchodů. Na obrázku pod bodem b) je situace, kdy by 

důchod získala pouze jedna domácnost. Skutečná Lorenzova křivka je na obrázku pod 

spodním bodem a), kdy 20% domácností získává 5% důchodů, zatímco 20% 

nejbohatších domácností získává téměř 45% důchodů. Pro měření nerovnosti se pak 

používá Lorenzova křivka relativní nerovnosti důchodů, kdy dochází k porovnání 

ideální a skutečné Lorenzovy křivky (zobrazuje to čtvrtý obrázek). 

  

Graf 1 Lorenzovy křivky
10

 

 

 

                                                             
10

 Graf dostupný online na: http://www.miras.cz/seminarky/mikroekonomie-n10-vyrobni-faktory.php, staženo 

dne 10.05.2012 
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Pro srovnání je na obrázku zobrazena Lorenzova křivka před a po zdanění. 

 

Graf 2 Lorenzova křivka po vlivu zdanění
11

 

Daňovou progresivitu nebo regresivitu měří tzv. Giniho koeficient,
12

 který je 

vyjádřen jako dvojnásobek plochy mezi linií rovné distribuce a Lorenzovou křivkou. 

Jeho hodnota se může pohybovat v intervalu <0, 1>. Pokud má Giniho koeficient 

hodnotu 0, je rozdělení důchodů spravedlivé, pokud dosahuje hodnoty 1, je 

nespravedlivé. 

2.3 Průměrná daňová sazba 

Průměrná daňová sazba je poměr mezi daní a základem daně, pro nás je to 

zajímavé z toho hlediska, že se do ní promítá nejenom nominální sazba, ale i odpočty 

od základu daně a slevy na dani. Z toho můžeme usoudit, jaké je celkové zatížení 

poplatníka. Pokud je podíl vyšší pro bohatší vrstvy obyvatelstva a zároveň nižší pro 

chudší vrstvy obyvatelstva, je daňový systém progresivní, pokud je to naopak, jedná se 

o regresivní daňový systém. Jestliže je podíl u všech vrstev obyvatelstva stejný, jedná 

se o proporcionální daňový systém.  

                                                             
11

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 392 
12

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 392 
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2.4 Progresivní sazba zdanění 

Se zásadou spravedlnosti úzce souvisí i stupeň progrese míry zdanění. 

Progresivní sazba znamená, že s růstem důchodů roste míra zdanění.
13

 Progresivní 

sazbu daně dále lze dělit na stupňovitou a klouzavou progresi
14

. O stupňovitou 

progresi se jedná, když se základy daně rozdělí do několika pásem, každé pásmo má 

svojí sazbu daně, s vyšším pásem roste i výše sazby. Celý základ daně se poté zdaní 

podle sazby daňového pásma, ve kterém se daňový základ nachází. Naopak v případě 

klouzavé progrese se základ daně postupně daní podle jednotlivých pásem, kterými 

prochází.  

Problémem je, že progresivní daň nejvíce snižuje motivaci, daňoví poplatníci 

se pak snaží najít způsob, jak snížit svoji daňovou povinnost. Při použití této sazby 

daně je často složité stanovit tu správnou míru progrese. V případě vysoké progrese 

může dojít až k destimulaci poplatníka, proto se většinou využívají mírně progresivní 

sazby daně a klouzavá progrese. 

2.5 Rovná daň 

Pojem rovné daně je znám jako způsob zdanění, kdy jsou poplatníci zdaněni 

vždy stejnou relativní sazbou daně (nesmí se to zaměňovat s absolutně rovnou daní – 

to v dnešních podmínkách není možné).  

Hlavní myšlenkou rovné daně je zjednodušení celého systému, mělo by tím 

dojít ke zvýšení daňových výnosů a ke snížení daňového zatížení většiny poplatníků. 

Vzhledem k jednoduchosti systému by bylo možné postihnout i stínovou ekonomiku, 

nedocházelo by k tolika daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Zároveň 

by došlo k zvýšení HDP
15

, což by podpořilo ekonomický růst. 

  

                                                             
13

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 21 
14

 Vančurová A., Váchová L., Daňový systém 2012, 1. VOX a.s. – Nakladatelství, str. 368, ISBN 978-80-87480-

05-2, str. 26 a 27 
15

 HDP- Hodnota veškerého zboží a veškerých služeb vyrobených v ekonomice v daném roce. Skládá se ze 

spotřeby (soukromé a vládní), investic a čistého vývozu (tj. rozdílu mezi vývozy a dovozy). Měří se čtvrtletně, 

definice dostupná online na http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html, staženo dne 15.06.2012 
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Koncepce rovné daně byla rozvinuta významnými ekonomy Robertem Hallem 

a Alvinem Rabushkem,
16

 opírala se o následující myšlenky:
17

 

 všechny příjmy by byly zdaněny jenom jednou, co nejblíže zdroji a stejně 

nízkou sazbou 

 daňové přiznání by bylo jednoduché, jeho vyplňování by bylo velmi rychlé, celý 

systém by byl jednoduchý a přehledný, náklady na výběr daně by byly nízké 

 sociálně nejslabší domácnosti by daně neplatily (existovalo by nezdanitelné 

minimum) 

Jejich koncepce je založena na rovné dani osobní (daň z příjmu fyzických 

osob) a na rovné dani z podnikání (daň z příjmu právnických osob). Zmizely by daně 

z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí a dědické daně. U daně osobní by byla 

povolena jenom odčitatelná položka na vyživovanou osobu. U daně z podnikání by 

dani podléhaly všechny druhy příjmů mimo mzdy a penze. Vylučovalo by se dvojí 

zdanění dividend, zároveň by nebylo možné odečíst od základu daně úroky z přijatých 

úvěrů.
18

 Jejich koncepce se zmiňovala i o dani z přidané hodnoty, dle jejich teorie by 

bylo spravedlivější, kdyby existovala pouze jedna sazba, nedocházelo by tak ke 

zvýhodnění jednoho druhu zboží před jiným, což by ale mohlo způsobovat růst 

důchodu s poklesem sklonu ke spotřebě. 

Existují ale i argumenty proti zavedení rovné daně: 

 vzhledem k tomu, že ostatní daně se jeví jako degresivní (se zvyšováním výdajů 

na tyto služby se daň relativně snižuje), byl by celý systém po zavedení rovné 

daně degresivní, tzv. nižší příjmové skupiny by platily vyšší daně 

 došlo by k omezení investic, v současnosti naopak stát využívá daňové systémy 

pro podporu investic  

 častá argumentace je, že systém po zavedení rovné daně funguje velmi dobře, 

jako příklad se často uvádí východní Evropa, tzv. Pobaltské státy (Litva, 

Lotyšsko, Estonsko), někteří ekonomové s výše uvedeným tvrzením nesouhlasí, 

tvrdí, že důvod ekonomického růstu těchto zemí je jiný
19

 

                                                             
16

 Robert Hall, Alvin Rabushka – angličtí ekonomové působící v 80. letech na Stanfordu  
17

 ČÍŽEK, Vojtěch. Rovná daň v teorii a praxi: Informační studie Ministerstva financí ČR. [online]. 2008 

 [cit. 06.06.2012]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Rovna_dan_v_teorii_a_praxi_pdf.pdf 
18

 ČÍŽEK, Vojtěch. Rovná daň v teorii a praxi: Informační studie Ministerstva financí ČR. [online]. 2008  

[cit. 06.06.2012]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Rovna_dan_v_teorii_a_praxi_pdf.pdf 
19

 ZAPLETAL, Jan. Rovná daň - Tax Flat. [online]. [cit. 07.06.2012]. Dostupné z: http://www.rovnadan.unas.cz/ 
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Na základě charakteristiky nelze říct, zda je lepší progresivní nebo rovná daň, 

nicméně v současné době většina zemí preferuje progresivní daň, rovnou daň používá 

mimo České republiky také Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. 
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3 Daňové principy  

Daňový systém musí splňovat určitá pravidla, např. aby nedocházelo k dvojímu 

zdanění, aby příjmy podléhající dani dědické a darovací byly vyňaty z předmětu daně, 

aby je daňový poplatník nemusel platit dvakrát. Požadavky na dobrý daňový systém 

lze shrnout do následujících bodů, které se nazývají daňové principy.  

Daňový systém by měl být spravedlivý (pojem daňové spravedlnosti je 

vysvětlen v další části mojí práce), efektivní, právně perfektní, průhledný, jednoduchý 

a srozumitelný. Daňový systém by měl správně ovlivňovat chování ekonomických 

subjektů.  

Dalším z požadavků na daňový systém je také daňová všeobecnost. Daň by 

měli platit všichni bez ohledu na pohlaví a národnost. V dnešní době považujeme tento 

princip za samozřejmý, ale v dřívějších dobách to tak nebylo. V minulosti byli od 

daňové povinnost osvobozeni vyšší stavy, duchovní nebo šlechta. Dalším příkladem 

mohou být i zvláštní daňové zákony v období druhé světové války. V době fungování 

centrálně plánovaných ekonomik platily také jiné daňové zákony pro zaměstnance 

státních podniků nebo zemědělských družstev.
20

 

3.1 Zákonnost daní 

Daně by měly být uloženy a vybírány jen na základě zákona, což je v našem 

právním řádu vyjádřeno v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod: 

 Daně a poplatky lze ukládat je na základě zákona.
21

 

Konkrétní pravidla týkající se jednotlivých daní potom upravují samostatné 

zákony. Bohužel v současné době jsou daňové zákony nepřehledné, nejasné, 

mnohokrát novelizované, při aplikaci daňových zákonů mnohdy záleží na výkladu 

správce daně.
22

 Z pohledu daňového poplatníka to způsobuje obcházení daňové 

povinnosti a z pohledu správce daně to znamená vyšší náklady, které nakonec hradí 

poplatník. 

                                                             
20 viz blíže Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, 355 s., 

ISBN 80-86432-88-2 
21

 Čl. 11 odst. 5 usnesení č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů 
22

 správce daně je dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém je mu zákonem nebo na základě zákona 

svěřena působnost v oblasti správy daní 
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Pojem daňově perfektní
23

 naopak vyjadřuje požadavek, aby daňové zákony 

byly přehledné, jasné a srozumitelné tak, aby poplatník věděl, jaké jsou jednotlivé 

prvky daně a jak daň správně vypočítat. I z pohledu správce to usnadňuje výběr daně. 

Pokud je daňový systém dobře konstruován, komplikuje to zároveň možnosti 

nezákonných způsobů snížení daňové povinnosti, správci daně to umožňuje účinnější 

daňovou kontrolu.  

3.2 Efektivnost 

S pojmem efektivnosti souvisí tzv. Lafferova křivka (vysvětlena v další části 

mojí práce), správný daňový systém má zajistit nalezení správné hranici mezi tím, o 

kolik je snížen užitek daňového poplatníka a mezi tím, jak vysoký je jeho příspěvek do 

veřejných rozpočtů.  

Efektivní daňový systém je takový systém, který nenutí poplatníka, aby 

vyhledával méně zdaněné substituty. Administrativní náklady by měly být co nejnižší. 

Administrativní náklady se skládají z tzv. přímých nákladů, což jsou náklady, které 

jsou vynakládány na správu a výběr daní, a tzv. nepřímých nákladů. Přímé náklady 

připadají na veřejný sektor, jedná se například o náklady statistického úřadu, soudní 

moci, ale také náklady vlády a parlamentu vynakládané na navrhování a schvalování 

daňových zákonů. Nepřímé náklady jsou náklady související s vypočtením daňové 

povinnosti a zaplacením daně, řadí se mezi ně například samotné vypočtení daňové 

povinnosti, vyplnění daňového přiznání nebo využití služeb daňového poradce. 

Mnoho státu se v poslední době snaží minimalizovat tyto náklady, snaží se o 

centralizaci správy a výběru daní. 

Celková ztráta efektivnosti se počítá podle následujícího vzorce: 

 Celková ztráta efektivnosti= 

velikost nadměrného daňového břemene + přímé administrativní 

náklady + nepřímé administrativní náklady
24

 

                                                             
23

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 34 
24

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 394 
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Daňový systém by měl být postaven tak, aby to občanům poskytovalo daňovou 

jistotu, nemělo by docházet k častým novelizacím zákonům.   

Nápravné daně25 

Daň by měla být neutrální, neměla by ovlivňovat chování subjektů, ve 

skutečnosti je nemožné se tomu vyhnout. Naopak stát daní mnohdy využívá k tomu, 

aby chování subjektů usměrnil. Týká se to například ekologických daní nebo 

spotřebních daní. Účelem ekologických daní je ovlivnit chování poplatníka tak, aby je 

nemusel platit. V případě, že dojde ke znečištění, musí znečišťovatel zaplatit daň, aby 

stát mohl odstranit vzniklou škodu. Někdy se takové daně označují jako nápravné, 

jejich účelem je motivace poplatníků k využívání obnovitelných zdrojů nebo 

k využívání technologií, které šetří neobnovitelné zdroje.  

Příkladem mohlo být ustanovení § 4 odst. e) ZoDP platné do konce roku 2010, 

které umožňovalo osvobodit od daně z příjmu fyzických osob příjmy z větrných 

elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické 

využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných 

(rozložitelných) látek. Rozhodnutí o tom, zda tuto možnost poplatník využije, záviselo 

na poplatníkovi. V případě, že využil osvobození, nemohl pak odečíst od základu daně 

ztrátu, v případě že by vykazoval ztrátu. Osvobození mohl uplatnit v roce, kdy bylo 

zařízení uvedeno do provozu, osvobození mohlo trvat v délce následujících pěti let.  

Vláda může daně využívat také v případě tržních selhání. Tržní selhání mohou 

být způsobené v důsledku monopolu
26

, externalit
27

, veřejných statků atd. Vláda může 

daně využít i v případě, kdy se daného statku produkuje příliš málo, na daný statek 

poskytne daňovou úlevu.  

                                                             
25 Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, 355 s., ISBN 80-

86432-88-2, str. 201 

26 Monopol je jedna z forem nedokonalé konkurence, je to tržní struktura, v níž je statek bez blízkých substitutů 

vyráběn a prodáván jediným výrobcem viz Macáková L. a kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 

8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 275 s., ISBN 80-86175-38, str. 269 

27 Externalita je označení pro činnost, která kladně nebo záporně ovlivňuje jiné subjekty, aniž by za to musely 

platit. Příkladem negativních externalit je např. znečištění životního prostředí způsobené ekonomickou aktivitou 

viz Macáková L. a kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 

275 s., ISBN 80-86175-38, str. 268 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nedokonal%C3%A1_konkurence
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Těžko lze posoudit, zda daná opatření budou úspěšná, záleží to na charakteru 

trhu (konkurenční, monopolní), na elasticitě
28

 poptávky a nabídky. Pokud by například 

byla poptávka neelastická u tabákových výrobků, omezení spotřeby tabákových 

výrobků by bylo neúspěšné. 

Distorzní daně 

Dalším pojmem, který souvisí s daňovým systémem, zvláště s efektivností daní 

jsou náklady distorze (zkreslení). To jsou náklady, pomocí kterých se daňový 

poplatník snaží vyhnout dani, snaží se najít substituty, které podléhají nižší dani. 

Z tohoto důvodu daně rozlišujeme na daně nedistorzní a distorzní
29

. Distorzní daň je 

paušální daň, poplatník se jí nemůže vyhnout. Tato daň má pouze důchodový efekt 

(tento pojem vysvětlím dále). Nedistorzní daně jsou všechny ostatní daně, způsobují 

nejenom důchodový efekt, ale i substituční efekt poplatníka. Poplatníci se snaží při co 

nejnižším daňovém zatížení docílit co nejvyššího užitku ze zdanění, snaží se hledat 

výhodnější alokaci (umístění) svých zdrojů.
30

 

Důchodový a substituční efekt daně

 

Graf 3 Důchodový efekt daně
31

 

                                                             
28

 Elasticita poptávky se vyjadřuje jako poměr procentní změny množství poptávaného statku k procentní změně 

ceny, elasticita nabídky jako poměr změny nabízeného množství k procentní změně ceny viz Macáková L. a 

kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 275 s., ISBN 80-

86175-38-3, str. 66 a 101 
29

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 38 
30

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 395 
31 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 397 
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Tento graf zobrazuje důchodový efekt vyjádřený pomocí tzv. indiferenčních 

křivek.
32

Každá daň snižuje důchod, zároveň snižuje rozpočtové omezení poplatníka. 

Velikost důchodového efektu záleží na výši daně.  

 

Graf 4 Substituční efekt
33

 

Tento graf vyjadřuje substituční efekt zobrazený na základě indiferenčních 

křivek. Na vodorovné ose je znázorněno množství dobré vody, na svislé ose je 

vyjádřeno množství vína.  Z grafu vidíme, že v případě, kdy víno zatížíme daní, klesne 

jeho poptávané množství. 

Substituční efekt vyjadřuje substituci poplatníka na méně zdaněný faktor, se 

změnou preferencí poplatníka. Například pokud bude uvalena daň na víno, klesne po 

něm poptávka. Tento způsob změny preferencí však způsobuje újmu poplatníkovi 

(ztráta času, menší užitek), ale i pro stát to může znamenat menší daňový výnos. 

 

 

 

                                                             
32

 Indiferenční křivka – grafické vyjádření množiny kombinací množství dvou spotřebovávaných statků, které 

přinášejí spotřebiteli stejnou úroveň uspokojení viz Macáková L. a kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 

8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 275 s., ISBN 80-86175-38-3, str. 268 
33

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 398 
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Nadměrné daňové břemeno 

Schéma nám zobrazuje, z čeho se skládá daňové břemeno poplatníka. Se 

zjednodušením můžeme říct, že daňové břemeno se skládá z přímých nákladů, 

z nepřímých nákladů a z nadměrného daňového břemene. 

 

Schéma 1 Daňové břemeno poplatníka
34 

Pojem nadměrného břemene
35

 je používán v případě, že daňová povinnost sníží 

užitek daňového subjektu, ale zároveň zvýší výnos veřejných rozpočtů, škoda 

způsobená daňovému poplatníku je však větší než přínos veřejného sektoru. Daňové 

břemeno je menší, je-li v daňovém systému více malých daní. Daně by neměly 

poplatníka odrazovat od podnikání, investování, nemělo by ani docházet k tomu, že by 

daňový poplatník preferoval volný čas na úkor práce. Nadměrné daňové břemeno 

souvisí se substitučním efektem. 

Nadměrné daňové břemeno je tím menší, čím menší je elasticita nabídky a 

elasticita poptávky (pokud má poptávka i nabídka nulovou elasticitu, nadměrné 

břemeno nevznikne). 

                                                             
34 Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, 355 s., ISBN 80-

86432-88-2, str. 201 a str. 203 
35

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 38 
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Nadměrné daňové břemeno je tím větší, čím větší je elasticita nabídky a čím 

větší je elasticita poptávky.
36

 

Daňový přesun 

Daňový přesun souvisí s rozdílem mezi zákonným a skutečným dopadem daně 

(dochází k přesunu daně do nákladů, cen výrobků nebo služeb).
37

 Přestože se nám zdá, 

že například daň ze spotřebního zboží platí prodávající, spotřebitel ne, většinou tomu 

tak není. Oba subjekty se o daňovou povinnost dělí a dochází tak k daňovému přesunu. 

Daňový přesun se dělí se na: 

 daňový přesun dopředu – povinnost nést daňové břemeno se přesouvá na 

odběratele a na spotřebitele 

 dozadu – povinnost nést daňové břemeno se přesouvá na dodavatele, výrobce 

 zároveň dopředu a dozadu – kombinace předchozích řešení
38

 

Jak velká část daně se přesune, záleží na charakteru trhu (konkurenční trh, 

monopolní trh, oligopolní trh), na velikosti daně, na míře otevřenosti ekonomiky, na 

časovém faktoru, na elasticitě poptávky a nabídky.  

Čím je elastičtější poptávka a méně elastická nabídka, tím větší část daně 

dopadá na výrobce. Čím je elastičtější nabídka a méně elastická poptávka, tím větší 

část daně dopadá na spotřebitele.
39

  

Daňový přesun může být částečný, plný, nulový nebo dokonce více jak 100 % 

(cena se zvýší o větší částku, než je samotná daň).
40

 Přesun se nejčastěji používá u 

nepřímých spotřebních daní, ale nelze ho vyloučit ani u daní majetkových. 

V případě, že použijeme určitá zjednodušení, budeme uvažovat konkurenční 

trh, bude uvalena specifická jednotková daň na výrobek, budeme znát elasticitu 

nabídky a poptávky, můžeme z toho vyvodit následující závěry.  

                                                             
36

 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 400 
37

Používá se také pojem daňová incidence = daňový dopad, konečné působení daní v určitém hospodářském 

systému, dále viz Grúň L., Finanční právo a jeho instituty, Linde, Praha 2004, 306 s., ISBN 80-7201-474-9, 

str. 158,  
38

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 55 
39 Peková J., Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 644 s., ISBN 978-80-7357-

698-1, str. 404 
40 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 38 
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Pokud budeme mít neelastickou poptávku a elastickou nabídku (jedná se 

zejména o základní potraviny, základní životní potřeby), bude-li uvalena daň na 

výrobce, dojde k přesunu dopředu a daňové břemeno dopadne na spotřebitele. Daňové 

břemeno ponese výrobce, pokud budeme mít neelastickou nabídku a plně elastickou 

poptávku. Pokud budeme mít stejně pružné nebo nepružné přímky nabídky a 

poptávky, dojde k padesátiprocentnímu posunu, zda dopředu nebo dozadu záleží na 

tom, kdo původně nesl daňové břemeno.
41

 

3.3 Daňová spravedlnost 

Tuto zásadu daňového systému spatřoval již Aristoteles, významně ji pak 

rozvinul Adam Smith, představitel klasické anglické ekonomie, již v té době ji nazýval 

zásadou spravedlnosti: V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu 

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

pod ochranou státu požívají.
42

 Adam Smith se zasloužil o rozvoj daňové teorie, 

vytvořil teorii tzv. čtyř daňových principů – kánonů
43

: 

 daňová spravedlnost – daň měla být placena podle výše majetku 

 určitost zdanění – přesně měly být stanoveny pravidla pro výběr daně (lhůta, 

způsob výběru) 

 pohodlnost placení pro poplatníka 

 úspornost (efektivnost) – minimalizovat náklady na správu a výběr daní 

Naopak další anglický ekonom John Stuart Mill viděl daňovou spravedlnost 

v tom, že by měla být pouze jedna sazba, pokud by tomu tak nebylo, bohatší by platili 

vyšší daně, sociálně slabší jedinci by těžili více ze státní podpory. Navíc občané 

s vyšším příjmem vyvíjejí usilovnou práci a progresivní zdanění by bylo tudíž 

nespravedlivé. J. S. Mill zastával teorii rovné oběti. Teorie rovné oběti má ale tři 

odlišné interpretace.
44

 Tzv. teorie absolutní rovné oběti znamená, že každý má stejnou 

ztrátu na celkovém užitku. Teorie proporcionální rovné oběti vyjadřuje, že poměr mezi 

ztraceným užitkem a celkovým užitkem by měl být pro každého stejný a teorie mezní 

                                                             
41

viz blíže Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, 355 s., 

ISBN 80-86432-88-2,  
42

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 25 
43

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 33 
44

 Musgrave Richard A., Musgravevová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi, Praha 1994, str. 946, ISBN 

80-85603-76-4, str. 211 
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rovné oběti zdůrazňuje, že u každého zdanění sníží jeho příjem tak, aby mezní užitek 

příjmu byl pro všechny stejný. 

My se budeme zabývat spravedlností ve smyslu distribuční spravedlnosti. Daně 

jsou považovány za spravedlivé, pokud je spravedlivá daňová redistribuce bohatství, 

důchody a spotřeby. Se zásadou daňové spravedlnosti je spojeno skutečné daňové 

zatížení poplatníků. Nesmíme zapomenout na to, že každý daňovou spravedlnost 

chápe jinak.  

Jedna teorie, v rámci které dochází ke správnému rozdělování, je ta, kdy 

jedinec má právo na to, co si sám vytvořil. Tato teorie může být modifikována 

zohledněním zdravotního stavu, sociálních poměrů atd. Dále existuje tzv. utilitářské
45

 

pojetí, které za spravedlivé rozdělení považuje takové rozdělení, kdy dochází 

k maximalizaci celkového nebo průměrného blahobytu. Tzv. egalitářské
46

 pojetí dává 

důraz na to, aby jednotlivci dosahovali stejného blahobytu. Další teorie se zabývají 

tím, že za spravedlivou považují minimální úroveň spotřeby (oblečení, potraviny, 

bydlení). Jak je vidět, pojem spravedlivého rozdělování je složitý, je třeba zavést 

kombinaci různých pojetí. Jako kompromisní pojetí je nejčastěji uváděno pojetí 

založené na schopnostech s určitými úpravami.  

Nejznámějšími principy daňové spravedlnosti jsou princip prospěchu a princip 

platební schopnosti.
47

 

3.3.1 Princip prospěchu (také nazýván užitku) 

Princip prospěchu říká, že jedinci mají být zdaněni podle prospěchu, který mají 

z veřejných výdajů, umožněných daněmi.
48

 Tento princip je většinou chápán tak, že 

čím větší je důchod poplatníka, tím větší daň by měl zaplatit. Opačným názor je 

spatřován v tom, že bohatší jedinci si některé služby zařizují sami, bez pomoci státu 

(vlastní bezpečností systém na ochranu majetku nebo vlastní náklady na soudní 

řízení), poté nemají potřebu využívat státních služeb. Problém je, že většina veřejných 

                                                             
45

 Musgrave Richard A., Musgravevová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi, Praha 1994, str. 946, ISBN 

80-85603-76-4, str. 72 
46 Musgrave Richard A., Musgravevová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi, Praha 1994, str. 946, ISBN 

80-85603-76-4, str. 74 
47

 Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, str. 355, ISBN 80-

86432-88-2, str. 192 
48 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str. 87 
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výdajů nemůže být ekvivalentních, jednak z důvodu, že není možné změřit míru 

využívání veřejných prostředků a také proto, že některé veřejné výdaje jsou založeny 

právě na solidaritě. Není například možné vyžadovat na příjemcích sociálních dávek, 

aby platili vyšší daně. Naopak příkladem použití principu prospěchu je silniční daň, 

kdy ji platí provozovatelé motorových vozidel
49

 prostřednictvím dálničních známek a 

mýtného. Motoristé silnice opravdu využívají, navíc výnosy z daní plynou do Státního 

fondu dopravní infrastruktury, kde jsou využity na opravu silnic a dálnic. Dalším 

příkladem může být i daň z nemovitosti, daň je placená za využívání veřejných statků 

v místě, kde nemovitost stojí. Princip prospěchu zachovává každému poplatníkovi 

stejný celkový užitek, jaký měl před zdaněním. U poplatníka sice došlo ke změně 

užitku v důsledku zdanění a ke ztrátě užitku, které způsobily zaplacené daně, ale 

zároveň se mu zvýšil užitek tím, že může spotřebovávat veřejné statky. 

3.3.2 Princip platební schopnosti  

Podle něj mají mít jedinci uloženy daně podle toho, jaká je jejich schopnost je platit.
50

 

Velmi složité je pak určit měřítko, že jeden má platit více než druhý a o kolik 

by měl platit více než ten druhý. 

Princip platební schopnosti se dále dělí na horizontální a vertikální
51

: 

 horizontální
52

 – dva jedinci, kteří jsou na tom stejně, by měli mít stejnou 

daňovou povinnost, otázka je, co je možné si pod tím představit (zda se jedná o 

důchod, bohatství nebo spotřebu) 

 vertikální
53

– ten, kdo je na tom lépe, by měl platit vyšší daň, zde se jedná o 

úplně stejný problém, je třeba vytvořit určitou stupnici, podle které bude možné 

to hodnotit, tento princip většinou vyžaduje, aby byly sečteny všechny zdroje 

příjmů, nejčastěji se za vyjádření tohoto principu považuje důchod a progresivní 

důchodová daň 

                                                             
49 dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

poplatníkem daně provozovatelé vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel (musí to být 

uvedeno v registru vozidel), osoby, které užívají vozidlo, které je registrované na osobu, která zemřela, zanikla 

nebo byla zrušena nebo provozovatel se odhlásil z registru vozidel 
50

 Kubátová K., Vítek L., Daňová politika, Teorie a praxe, Codex Bohemia, s.r.o. Praha 1997, 264 s., ISBN 80-

85963-23-X, str.87 
51

 Musgrave Richard A., Musgravevová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi, Praha 1994, str. 946, ISBN 

80-85603-76-4, str. 207 
52

 Hamerníková B., Kubátová K., Veřejné finance, II. vydání, Eurolex Bohemia Praha 2004, str. 355, ISBN 80-

86432-88-2, str. 195 
53

 Musgrave Richard A., Musgraveová Peggy B., Veřejné finance v teorii a praxi, Praha 1994, str. 946, ISBN 80-

85603-76-4 
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Důležitým kritériem pro princip platební schopnosti je to, co považujeme za 

základnu pro zdanění. Nejčastěji je používán důchod, což je celkové množství peněz, 

které člověk nebo domácnost obdrží během určitého časového období (mzda, úroky, 

dividendy, starobní důchody či podpory v nezaměstnanosti).
54

 Základnou zdanění 

může být také spotřeba, za spravedlivé je pak považováno to, že lidé platí podle toho, 

co skutečně spotřebují. Nebo základnou může být majetek.
55

 Pokud jedinec nabyl 

majetek vlastní zásluhou, bylo by nespravedlivé zdaňovat majetek zvlášť, když už byl 

jednou zdaněn daní důchodovou. Daňové soustavy nejčastěji používají zdanění 

důchodu s kombinací zdanění spotřeby a majetku. 

3.4 Přiměřená míra zdanění 

Důležité je uvědomit si, která sazba daně je ještě přijatelná a která ne. K tomu 

slouží tzv. Lafferova křivka, která vyjadřuje závislost daňového výnosu na míře 

zdanění,
56

 kdy při velkém daňovém zatížení jsou daňoví poplatníci odrazováni od 

práce a dávají přednost jiným aktivitám nebo hledají způsoby, jak daňové povinnosti 

uniknout. Uchylují se k nelegálním pokusům o snížení daně, zvyšuje se šedá 

ekonomika, nadhodnocují se daňově uznatelné náklady nebo se daňoví poplatníci 

stěhují do oblastí s příznivější daňovou politikou. Zakázaná oblast je místo, kam by se 

ekonomika neměla nikdy dostat, pokud by se tak stalo, mělo by dojít k poklesu daňové 

sazby. Dopady změn v daňovém zatížení se projevují až s určitým časovým 

zpožděním. 

 

Graf 5 Lafferova křivka
57

 

                                                             
54 Macáková L. a kolektiv, Mikroekonomie – základní kurz, 8. aktualizované vydání, Melandrium, Praha 2003, 

275 s., ISBN 80-86175-38-3, str. 188 
55

 blíže viz Grúň L., Finanční právo a jeho instituty, Linde, Praha 2004, 306 s., ISBN 80-7201-474-9,str. 143 
56

 Pavelka T., Makroekonomie – základní kurz, III. vydání, Melandrium, Praha 2007, 278 s., ISBN 80-86175-

58 -4, str. 233 
57 Graf dostupný online na http://www.miras.cz/seminarky/images-sem/makroekonomie05-obr2.gif, staženo dne 

11.05.2012 
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4 Jednotlivé sociální prvky v daních 

Vynětí předmětu z daně 

Jedná se o předmět, na který se daňový zákon nevztahuje. Můžeme ho najít 

například v ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) ZoDP: ,, předmětem daně u fyzických 

osob, provozujících školy a školská zařízení, zařízení na ochranu opuštěných zvířat 

nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli 

zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním 

těchto činností“(účinnost v tomto znění až od 1.1.2013). 

Osvobození od daně 

Osvobození od daně můžeme definovat jako část předmětu daně, kterou 

daňový subjekt nezahrnuje do základu daně, dělí se na úplné nebo částečné. 

Osvobození od daně vždy vyžaduje splnění určitých zákonných podmínek.  

Důvodem osvobození může být například hospodářská efektivita.
58

 Stát určité 

plnění osvobodí od daně, protože pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to pro něj 

neúměrné náklady. Osvobození může být věcné nebo personální a vždy musíme brát 

v úvahu i rozměr časový a prostorový. 

Úplné osvobození od daně 

Při použití úplného osvobození musí být současně splněny všechny podmínky.  

Zákonodárce stanovil určitou hranici, při překročení této hranice nedochází 

k osvobození od daně. Jako příklad lze uvést osvobození od daně z příjmu fyzických 

osob dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) ZoDP – jestliže příjem daňového subjektu 

nepřesáhne částku 20.000 Kč, je osvobozen, ale pokud danou částku přesáhne třeba 

jen o 1 Kč, příjem musí být v celkové výši zahrnut do základu daně. 

Částečné osvobození od daně 

V tomto případě máme danou opět určitou hranici, ale pokud překročíme 

danou hranici, osvobození se bude vztahovat jen na tu část do výše hranice, částka 

převyšující tuto hranici bude podléhat dani. Příkladem může ustanovení § 4 

                                                             
58 Pelc V., Daň darovací – komentář, 1. Vydání, C.H. BECK, 255 s., Praha 2009, ISBN 978-80-7400-147-5, str. 
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odst. h) ZoDP, pokud daňový subjekt přesáhne hranici, která u starobního důchodu
59

 

činí 36násobek minimální mzdy,
60

 do základu daně se započítá pouze část přesahující 

danou částku. 

V některých pramenech se lze dočíst i o podmínečném osvobození od daně. 

V tomto případě je třeba následně doložit splnění podmínek pro osvobození 

(skutečnost, že minimálně částku, o kterou se mu tímto osvobozením snížila daňová 

povinnost, proinvestoval stanoveným způsobem). 

Nezdanitelné minimum, minimální daň, minimální výše daně 

Nezdanitelné minimum je částka, ze které se daň nevyměřuje, můžeme ho najít 

hlavně u daní z příjmů, pokud má fyzická osoba příjmy nižší než 15 000 Kč, není 

povinna tyto příjmy zdaňovat. Minimální daň je institut, který používáme, pokud 

poplatník daně nevykázal zisk (příjmy nepřevyšují výdaje), určuje se z tzv. 

minimálního základu (může to být i určité procento z nákladů).
61

 Minimální výše daně 

byla zavedena z důvodu úspory financí při výběru malých částek daní.
62

  

Standardní odpočty 

V tomto případě dochází ke snížení základu daně o stanovenou částku, pokud 

daňový subjekt splní zákonem stanovené podmínky. Standardní odpočty většinou 

zohledňují sociální postavení poplatníka, např. invaliditu. V současné době se v našem 

právním systému nevyskytují. 

Nestandardní odpočty  

Snižují základ daně v prokazatelné výši, jejich cílem je často motivace 

daňového subjektu k takovému jednání, které je společensky žádoucí. Můžeme sem 

zařadit například dary nebo daňovou ztrátu
63

. 

                                                             
59

 pojem důchod dále používán ve významu starobního důchodu 
60

 minimální mzda – upravuje nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2012 zůstává měsíční mzda ve výši 8 000 Kč za měsíc, 36násobek činí 

288 000 Kč 
61

blíže viz Grúň L., Finanční právo a jeho instituty, Linde, Praha 2004, 306 s., ISBN 80-7201-474-9 
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 např. § 18 odst. 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, pokud činí daň dědická, darovací nebo daň z převodu nemovitostí méně než 100 Kč, 

daňové přiznání se nepodává, vyměřenou daň správce daně nepředepíše 
63

 dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, lze od 

základu daně odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle 

v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, ve kterém se daňová ztráta vyměřuje 
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Slevy na dani 

Sleva na dani je částka, kterou si může daňový subjekt odečíst od vypočtené 

daně, pokud splní zákonem stanovené podmínky. 

 

Schéma 2 Slevy na dani
64 

Dle schématu můžeme slevy na dani dělit na absolutní a relativní. Absolutní 

sleva je stanovena pevnou částkou, jedná se například o slevy na zdravotně 

postiženého zaměstnance u daně z příjmu fyzických osob, sleva je 18 000 Kč nebo 

60 000 Kč
65

, záleží, o jak vážné postižení se jedná. 

Nebo může být sleva určena procentem, v tomto případě se jedná o slevu 

relativní. V případě, že se jedná o standardní slevu, může ji daňový subjekt použít při 

splnění zákonných podmínek, např. tzv. sleva na poplatníka u daně z příjmu fyzických 

osob dle § ustanovení 35ba ZoDP.
66

 Příkladem relativní standardní slevy mohla být 

částka ve výši 50%, o kterou bylo možné snížit daň z příjmu, v případě převahy 

zaměstnanců se zdravotním postižení (bylo zrušeno). Nestandardní slevy jsou 

prokazatelně vynaložené výdaje, o které si daňový poplatník může snížit základ daně, 

někdy je stanoveno omezení vyjádřené buď částkou nebo procentuálním vyjádřením, 

například možnost snížit daň o 50% výdajů na  chůvu pro dítě do tří let věku, tato sleva 

u nás dosud nebyla využita.
67
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 Vančurová A., Láchová L., Daňový systém ČR 2010, 1. VOX a.s. – Nakladatelství, Praha 2010, 355 s., ISBN 

978-80-86324-86-9, str. 27 
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 dle ustanovení § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
66

 Poplatník může uplatnit slev u ve výši 24 840 Kč za rok 
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 Vančurová A., Láchová L., Daňový systém ČR 2012, 1. VOX a.s. – Nakladatelství ,Praha 2012, 368 s., ISBN 

978-80-87480-05-2, str. 28 
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5 Daňová soustava České republiky 

Předtím než se zaměřím na sociální prvky u jednotlivých daní, stručně 

charakterizuji soustavu daní v České republice. Daňová soustava je definována jako 

souhrn všech daní vybíraných v určitém státě v určitém čase.
68

 

Soustava daní v ČR vypadá následovně: 

 

Schéma 3 Daně v ČR
69 

5.1 Daně z příjmu 

V České republice existují dvě daně z příjmu, daň z příjmu fyzických osob a 

daň z příjmu právnických osob. Důchodové daně mají největší podíl na daňových 

příjmech.  

Daň z příjmu fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob je daní, která nejvíce zohledňuje sociální 

postavení poplatníků. Základ daně je rozdělen do pěti dílčích základů podle druhu 

příjmů: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a 

ostatní příjmy. Jejím účelem je zdanit příjem poplatníka. Zároveň je možné daňovou 

povinnost upravit o odčitatelné položky nebo slevy na dani. 

Daň z příjmu právnických osob 

Účelem daně z příjmu právnických osob je zdanění příjmů právnické osoby. 

Nejprve se stanoví účetní výsledek hospodaření (příjmy – výdaje) před zdaněním, 

potom je třeba ho upravit dle daňových zákonů. 
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 Grúň L., Finanční právo a jeho instituty, Linde, Praha 2004, 306 s., ISBN 80-7201-474-9, str. 111 
69

 Vančurová A., Láchová L., Daňový systém ČR 2012, 1. VOX a.s. – Nakladatelství , Praha 2012, 368 s., ISBN 

978-80-87480-05-2, str. 51 
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Současné sazby daní 

Sazba z daně příjmu fyzických osob činí 15% ze základu daně, sazba daně 

z příjmu právnických osob činí 19 % ze základu daně. Do roku 2008 byla sazba daně 

z příjmu klouzavě progresivní. V roce 2006 a 2007 vypadala sazba následovně 

 

 

 

 

Tabulka 1 Sazby daně 2006/2007
70

 

 

Další vývoj daňových sazeb je těžké odhadnout vzhledem k nestálosti politické 

situace na území ČR, trendem posledních let je však zvyšování daňových sazeb. Vláda 

v letošním roce schválila sedmiprocentní, takzvaný solidární příspěvek, který by měli 

odvádět lidé s příjmy nad 100 000 Kč měsíčně, pouze z částky přesahující danou 

hranici.
71

 

5.2 Majetkové daně 

Daně z nemovitosti se vybírají podle polohy nemovitosti, výnos je příjmem 

obce z důvodu uplatnění principu prospěchu. Tam, kde se nachází pozemek nebo 

stavba, tam obvykle její obyvatelé využívají veřejných statků, veřejného osvětlení, 

policie atd. Dělí se na daň z pozemků a ze staveb. Daň z pozemků se vybírá ze 

zemědělské půdy, ze stavebních a ostatních pozemků. Základem daně je výměra 

pozemků. Sazba daně je pevná a diferencovaná podle typu pozemků, s výjimkou 

zemědělské půdy, u které se používá sazba lineární. Daňovým základem u daně ze 

staveb je půdorys staveb, s nadzemním podlažím stavby se sazba daně zvyšuje. Sazba 

daně je diferencovaná a pevná.  

                                                             
70

 Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kolektiv, Finanční právo, 5.vydání, C.H. BECK Praha 2009, 

576 s., ISBN 978-80-7400-801-6, str. 162 
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 PATRIA ONLINE, Vláda schválila vyšší DPH od roku 2013, novou daň z vysokých příjmů, omezení paušálů i 

konec zelené nafty. [online]. 2012 [cit. 02.06.2012]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2077949/vlada-schvalila-vyssi-dph-od-roku-2013-novou-dan-z-vysokych-

prijmu-omezeni-pausalu-i-konec-zelene-nafty-prehled.html  

 

Daň ze základu přesahujícího Výše sazby 

Od Kč Do Kč  

0 121 200 12% 

121 200 218 400 14 544 Kč+ 19% z 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč +25% z 218 400 Kč 

331 200   a více 61 212 Kč + 32% z 331 200 Kč 
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Silniční dani podléhají motorová vozidla používána v rámci podnikatelské 

činnosti. Vozidla určená pro osobní potřebu jsou z daňové povinnosti vyjmuta. Sazby 

daně jsou stanoveny pevnou částkou, u osobních automobilů jsou odstupňovány podle 

zdvihového objemu válců v motoru, u ostatních vozidel podle počtu náprav a 

hmotnosti.
72

  

Daň darovací je jednorázovou daní, podléhá ji bezúplatné nabytí majetku, na 

rozdíl od daně dědické k tomu dochází mezi živými (inter vivos). Základem daně je 

hodnota převáděného majetku snížená o prokázané dluhy, cenu osvobozené majetku 

dle zákona, příp. o clo a daň.
73

 Sazba daně je progresivní. Dani dědické podléhá 

bezúplatné nabytí majetku v důsledku smrti. Jedná se o jednorázovou daň. Sazby daně 

dědické stejně jako sazby daně darovací vycházejí ze stejného ustanovení § 12 DDDP 

s tím rozdílem, že výsledná částka u daně dědické je poloviční. Za den nabytí dědictví 

se považuje den smrti zůstavitele. Daň z převodu nemovitostí je jednorázovou daní, 

je třeba ji zaplatit při úplatném přechodu vlastnictví k nemovitosti, vypořádání 

podílového spoluvlastnictví a vzájemné směně nemovitostí. Sazba je jednotná a 

lineární. 

5.3 Daně ze spotřeby 

Spotřební daně se dělí na všeobecné a selektivní.  

                   
Schéma 4 Daně ze spotřeby

74
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 Bakeš M., Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kolektiv, Finanční právo, 5.vydání, C.H. BECK Praha 2009, 

576 s., ISBN 978-80-7400-801-6, str. 245 
73

dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů 
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 Vančurová A., Láchová L., Daňový systém ČR 2010, 1. VOX a.s. – Nakladatelství, Praha 2012Praha 2010, 

355 s., ISBN 978-80-86324-86-9, str. 52  
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5.3.1 Daň z přidané hodnoty 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, převod nemovitostí, 

pořízení zboží z EU, poskytování služeb a dovoz zboží ze třetích zemí.  Zbožím jsou 

dle zákona věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda.  Poskytnutím služby jsou 

všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí, převod a 

využití práv, poskytování práva využití věci či jiné majetkové využitelné hodnoty, vznik 

a zánik věcného břemene, přijetí závazku zdržet se určitého jednání.
75

 Daň by měla být 

odvedena z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy. Sazba daně z přidané hodnoty je 

lineární a diferencovaná, základní a snížená. 

5.3.2 Spotřební daně 

Spotřební dani podléhají tyto komodity: minerální oleje, líh, víno, daň z piva a 

daň z tabákových výrobků. Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc. Správu vykonává 

celní úřad. Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, které vznikla povinnost daň 

přiznat, tzn. plátce je provozovatelem daňového skladu (daňovým skladem je buďto 

podnik na výrobu vybraných výrobků nebo sklad vybraných výrobků - musí mít 

povolení od celního úřadu), oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo 

výrobcem.  

5.3.3 Ekologické daně 

Mezi ekologické daně (jinak nazývány zelené nebo energetické daně) patří daň 

ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Tyto daně vznikly jako 

následek členství České republiky v Evropské unii, jsou upraveny zákonem o 

stabilizaci veřejných rozpočtů. Správu daně vykonávají celní orgány. Zdaňovacím 

obdobím je kalendářní měsíc, plátci mají povinnost registrace u příslušných celních 

úřadů. Těmito daněmi jsou zatíženy dodávky konečnému spotřebiteli. 

Základ daně z plynu: množství plynu v MWh spalného tepla 

Základ daně z pevných paliv: množství pevných paliv v GJ spalného tepla v  

původním vzorku  

Sazba daně z pevných paliv: 8,50 Kč / GJ spalného tepla v původním vzorku. 

Základ daně z elektřiny: množství elektřiny v MWh  

Sazba daně z elektřiny: 28,30Kč / MWh
76
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 Meritum, Daň z přidané hodnoty, 8. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2011, 168 s., ISBN 979-80-7357-622-6, 

str. 41 
76

 dle příslušných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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6 Sociální prvky v dani z příjmu fyzických osob 

6.1 Příjmy vyňaté ze základu daně 

Prvky, které by bylo možné označit za sociální prvky, jsou určité položky 

uvedené v ustanovení § 3 odst. 4 ZoDP, které patří mezi příjmy vyňaté z předmětu 

daně. Jedná se o ustanovení, která neodpovídají účelu daně z příjmu fyzických osob. 

,,předmětem daně u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a 

zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických 

osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v 

souvislosti s provozováním těchto činností“
77

 

V tomto případě se zákonodárce snažil zohlednit účel, kterým je pomoc 

fyzickým osobám nebo zvířatům.  

„příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vypomáhá s 

domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3, který 

vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o 

příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-

pair)“
78

 

Tuto práci většinou vyhledávají mladí lidé za účelem ovládnutí cizího jazyk, 

navázání nových kontaktů a poznání způsob života v jiném místě. Cílem nebývá 

získání příjmu. Au- pair mnohdy pracuje pouze za stravu a ubytování, případně 

dostává určitou částku jako kapesné, což zpravidla nebývá vysoká částka. 

6.2 Osvobození od daně  

Dalším významným prvkem jsou osvobození od daně uvedená v ustanovení 

§ 4 ZoDP. Ze zákona jsem vybrala ustanovení, která obsahují určitý sociální prvek. 

Dle ustanovení § 4 odst. odst. 1 d) je od daně osvobozena přijatá náhrada 

škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z odpovědnosti 

za škody.
79

 Neřadíme sem platby, které byly přijaty jako náhrada za ztrátu příjmu a 
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 ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
78

 ustanovení § 3 odst. 4 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
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 Pelech P., PhDr. Pelc V., Daně z příjmů s komentářem, ANAG Olomouc 2009, 967 s.,ISBN-978-80-7263-

542-9, str. 6 
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platby, které byly přijaté jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl 

zahrnut do obchodního majetku. Za přijatou náhradu škody se také považuje náhrada 

nákladů na výživu pozůstalých a náhradu za ztrátu důchodu podle zákoníku práce. 

Podle § 375 odst. 1 zákoníku práce platí, že jestliže zaměstnanec následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout náhradu na výživu pozůstalým, pouze těm, kterým zemřelý poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhradou nemajetkové újmy se myslí právo na 

ochranu osobnosti dle občanského zákoníku,
80

 pokud došlo ke snížení důstojnosti 

fyzické osoby nebo její vážnosti ve společnosti. Výši nemajetkové újmy určí soud. 

Pokud fyzická osoba, jejíž osobnostní právo bylo poškozeno, zemře, může právo na 

ochranu osobnosti uplatňovat manžel, děti, příp. rodiče. 

Významnou skupinou osvobozenou od daně z příjmu fyzických osob jsou dle 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a j) sociální příjmy a transfery. Od daně jsou 

osvobozeny dávky z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální 

podpory,
81

 peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění 

z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, podpora 

při rekvalifikaci), všeobecného zdravotního pojištění, dávky sociální péče, sociální 

služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, příspěvky 

z veřejných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že se jedná o dávky poskytované z veřejných 

rozpočtů, jedná se ve většině případů o pomoc státu. Poplatník je postaven do 

postavení, kde je sociálně znevýhodněn, je odkázán na finanční pomoc od státu. Pokud 

by docházelo ke zdanění těchto příjmu, byl by porušen smysl těchto dávek.  

Je osvobozen i příjem v rámci vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento 

příjem. 

Příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na 

příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,
82

 je také osvobozen do výše 

poskytovaného příspěvku, pokud péči vykonává osoba, u níž není vyžadována 

                                                             
80

 ustanovení § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
81

 státní sociální podpora se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní potřeby dětí a rodin, náklady 

hradí stát, jedná se o tyto dávky: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu: přídavek na dítě, sociální 

příplatek, příspěvek na bydlení, ostatní dávky: rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky, porodné, 

dávky pěstounské péče, pohřebné, ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů 
82 nárok na příspěvek na péči má osoba dle ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální péči, ve znění 

pozdějších předpisů 
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registrace podle zákona o sociálních službách. Pokud se ale nejedná o péči o osobu 

blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku 

pro osobu se IV. stupněm závislosti
83

 podle zákona o sociálních službách, maximálně 

ale do 12.000 Kč měsíčně.  

V případě starobních důchodů se jedná o částečné osvobození, kdy je důchod 

osvobozen pouze do výše 36násobku minimální mzdy. Osvobození se ale netýká 

pravidelně vyplácených důchodů, pokud má důchodce příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků (nejedná se o osvobozené příjmy nebo o ty příjmy, z nichž se daň 

vybírá srážkou), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu, za 

podmínky, že ve sledovaném roce částka těchto příjmů přesáhne 840.000 Kč. 

Příjem, který obdrží dárce krve a jiných biologických materiálů je dle 

stanovení § 4 odst. 1 písm. j) osvobozen od daně z příjmů, bez ohledu na výši příjmů 

(jedná se o příspěvkové dárce).
84

 Dárce prokazuje dar nejčastěji potvrzením od 

transfuzní stanice o počtu odběrů.
85

  

Dalším plněními, která jsou osvobozená, jsou stipendia, které jsou studentům 

poskytovaná ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu veřejné vysoké 

školy. Stipendia jsou upravená v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Stipendia mohou studenti obdržet za vynikající studijní výsledky, za vynikající 

vědecké, výzkumné výsledky nebo v případě nepříznivé sociální situace studenta. 

Dalším důvodem poskytnutí stipendia může být podpora studia občanů České 

republiky v zahraničí, podpor studia cizinců v České republice nebo podpora 

doktorských studijních programů. 

Mezi další osvobozená plnění patří také dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) 

ZoDP podpory a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských 

sdružení, pokud nemají charakter plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmů. 
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 osoba se IV. stupněm závislosti je dle ustanovení 8 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociální péči, ve znění 

pozdějších předpisů, osoba,  která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní 

pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 
84

 pokud se jedná o bezplatné dárcovství, může dárce uplatnit odpočet až do výše 2 000 Kč 
85

Marková H., Zákon o daních z příjmu, Komentář, 1. vydání., C.H.Beck Praha 2006, 752 s., ISBN 80-7179-
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Od daně z příjmu je také osvobozena výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem 

nejbližším pozůstalým zaměstnance z fondu sociálních a kulturních potřeb,
86

 popř. ze 

sociálního fondu. Pomoc může být poskytnuta v neočekávaných sociálních situacích 

až do výše 15 000 Kč, v případech živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové 

havárie, za podmínky, že byl vyhlášen nouzový stav, může zaměstnavatel poskytnout 

až 30 000 Kč. Na rozdíl od fondu sociálních a kulturních potřeb, který je povinen 

zaměstnavatel vytvořit ze zákona (týká se to organizačních složek státu, státních 

příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky), sociální fond je fond, který může vytvořit zaměstnavatel na 

základě svého uvážení. Plní obdobnou funkci jako fond sociálních a kulturních potřeb. 

Sociální fond je tvořen ze zisku zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí být upravit 

základní zásady využití fondu a rozpočet fondu v tzv. statutu fondu. 
87

 Vzhledem 

k tomu, že ve vyhlášce nejsou vymezeny přesné podmínky, za jakých má být sociální 

pomoc poskytnuta, je dobré to vymezit ve statutu. Zároveň musí být dodržena i zásada 

rovnosti, fond musí být přístupný všem zaměstnancům. Interpretačním problémem 

může být pojem nejbližší pozůstalý, definici neobsahuje ani ZoDP, ani vyhláška, je 

třeba se řídit občanským zákoníkem, který v § 116 zákona
88

 vymezuje osoby blízké 

následovně: 

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, 

jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 

újmu vlastní. 

Poslední rok také platí osvobození příjmu z plnění pojišťovny ve prospěch 

fyzické osoby z titulu pojištění osob, s výjimkou plnění pro případ dožití z pojištění 

pro případ dožití, plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo 

plnění pro případ dožití z důchodového pojištění. Jedná se o soukromé životní 

pojištění, které je podle § 6 ZoDP kapitálovým příjmem, u kterého se uplatňuje 

srážková daň. Nově bude znít § 4 odst. l) písm. l) ZoDP takto
89

: 
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 upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 
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 Pelech P., PhDr. Pelc V., Daně z příjmů s komentářem, ANAG Olomouc 2009, 967 s., ISBN-978-80-7263-

542-9, str. 72 
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34 
 

1.penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z 

penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z 

pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, 

u kterých není vymezeno období jejich pobírání, 

2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, 

invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona 

upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného
90

 nebo 

odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z 

pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z 

doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s 

výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá 

zánik pojistné smlouvy. 

6.3 Nezdanitelná část základu daně  

V současné době se využívají jenom nestandardní odpočty, dle ustanovení 

§ 15 ZoDP mezi ně patří úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary na veřejně prospěšné 

účely, přípěvky na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, 

zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělávání. Všechny výše zmíněné odpočty mají stanovené limity, 

aby nepůsobily proti redistribuční funkci daně, zároveň musí být uhrazeny přímo 

poplatníkem. 

6.3.1 Dary na veřejně prospěšné účely 

Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZoDP lze od základu daně odečíst hodnotu darů, 

ale musí být splněny zákonné podmínky. Dary musí být poskytnuty pouze za určitým 

účelem specifikovaným v zákoně. Jejich účelem je financování vědy a vzdělání nebo 

musí být poskytnuty na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na 

ochranu zvířat, na podporu politických stran a jejich hnutí, na účely sociální, 

zdravotnické, humanitární, ekologické, charitativní nebo náboženské. Nemůžeme 
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 část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně 

matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění dle ustanovení § 3 písm. x zákona č. 37/2004 Sb., 

o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním 

pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle zákona o pojistné smlouvě. 
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opomenout ani podmínku, že musí být určeny institucím vyjmenovaným v §15 ZoDP. 

Mohou být poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým 

osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou 

pořadateli veřejných sbírek. Dále může být dar poskytnut i fyzické osobě, která 

provozuje školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat a 

ohrožených druhů zvířat. Daňově uznatelným je i dar poskytnutý fyzické osobě, 

v případě, že pobírá invalidní důchod, starobnímu důchodci, nezletilým dětem, které 

jsou závislé na péči jiné osob za podmínky, že dar je určen na zdravotnické prostředky 

(nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami), na rehabilitační a 

kompenzační pomůcky (nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního 

rozpočtu), na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. 

Za dary je možné považovat i službu (např. vymalování mateřské školy) nebo 

nepeněžní dary. 

V případě, že se jedná o dar poskytnutý na odstranění následků živelní 

pohromy, ke které došlo na území České republiky, členského státu Evropské unie, 

Norska nebo Islandu, není důležité, kdo je příjemcem daru. Právo na uplatnění 

odpočtu daru od základu daně má daňový poplatník, pokud úhrnná hodnota darů 

přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, zároveň je možné odečíst 

maximálně 10% ze základu daně a odpočet je možné uplatnit pouze v tom zdaňovacím 

období, kdy byly dary prokazatelně poskytnuty (je třeba předložit doklad). Ustanovení 

pro odpočet darů se použije i v případě, kdy má právnická osoba sídlo nebo bydliště na 

území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. 

Odběr krve se jako dar na zdravotnické účely oceňuje částkou 2 000 Kč.  

6.3.2 Úroky z úvěrů na bytové potřeby,  

Možnost odečíst úroky z úvěrů na bytové potřeby od základu daně je součástí 

státní bytové politiky. 

Dle ustanovení § 15 odst. 3 ZoDP je za úvěr dle zákona považován úvěr ze 

stavebního spoření, hypoteční úvěr poskytnutý bankou snížený o státní příspěvek 

poskytnutý podle příslušného nařízení a úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, bankou 

nebo pobočkou zahraniční banky v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo 

s hypotečním úvěrem a použitý poplatníkem na financování bytových potřeb. Bytovou 
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potřebou se pak rozumí výstavba bytového domu, rodinného domu, koupě pozemku za 

předpokladu, že na pozemku bude zahájena stavba, koupě bytového domu nebo 

rodinného domu, splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem 

získání práva nájmu, údržba a změna stavby bytového nebo rodinného domu.
91

 

K uplatnění odpočtu je třeba, aby bytová potřeba sloužila k trvalému bydlení, zároveň 

byla obývána bud samotným poplatníkem nebo jiným členem jeho domácnosti. Je zde 

limit ve výši 300 000 Kč ročně za celou domácnost. Podmínkou je, že bytová potřeba 

nemůže být používána k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. V době, kdy je 

uplatněn nárok na odpočet, nemůže být bytová potřeba pronajímána.
92

 V případě, že se 

používá část bytové potřeby k podnikatelské činnosti nebo k pronájmu, lze odečet 

uplatnit v poměrné části. 

6.3.3 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Účelem tohoto odpočtu je zabezpečení obyvatel ve stáří. Od základu daně lze 

odečíst příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 

fondem. V celkovém úhrnu lze odečíst částku ve výši 12 000 Kč, odpočet lze pouze 

uplatnit pouze u částky převyšující 6 000 Kč (do výše 500 Kč poskytuje stát přímé 

příspěvky).
93

 Pokud došlo k zániku penzijního připojištění bez nároku na penzi nebo 

jednorázové vyrovnání a poplatníkovi bylo zároveň vyplaceno odbytné, nárok na 

uplatnění odpočtu zaniká. Zároveň musí být splněna podmínka, že výplata plnění 

z penzijního připojištění bude až po 60 kalendářních měsících a současně v roce, kdy 

daňový poplatník dosáhl 60 let věku. Úhrada musí být provedena přímo na příslušný 

účet u instituce penzijního pojištění.  

Také zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat na penzijní připojištění, 

momentálně se to využívá jako benefit. Je třeba si uvědomit, že v případě, že se jedná 

o příspěvek zaměstnavatele, jedná se o osvobozený příjem, tento příjem je osvobozen 

do výše 24 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele.  

                                                             
91
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37 
 

6.3.4 Příspěvek na pojistné na soukromé životní pojištění.  

Podmínkou možnosti uplatnění tohoto odpočtu je zaplacení pojistného a 

existence pojistné smlouvy mezi poplatníkem a pojišťovnou.
94

 Soukromé pojištění je 

pojištění na dožití určitého věku, na smrt a dožití určitého věku a na důchodové 

pojištění.
95

 Poplatník k uplatnění odpočtu musí splnit podmínky uvedené v ustanovení 

§ 15 odst. 5 ZoDP. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 

měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let. U 

pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc musí být 

pojistná doba od 5 do 15 let a sjednaná částka ve výši alespoň na 40 000 Kč a tam, kde 

se jedná o pojistnou dobu více než 15 let, musí být sjednaná pojistná částka alespoň 

70 000 Kč. Maximální výše, kterou je možné odečíst od základu daně, je 12 000 Kč. 

Právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, pokud se jedná o jeho smrt, pak osoby 

uvedené v zákoně o pojistné smlouvě. Nárok na odpočet je nutné prokázat pojistnou 

smlouvou a potvrzením pojišťovny o výši zaplaceného pojistného. 

Stejně jako z penzijního připojištění, i u soukromého pojištění může za 

zaměstnance příspěvek hradit zaměstnavatel, poté se bude jednat o osvobozený příjem 

zaměstnance. Zaměstnavatel může tyto příspěvky vykázat jako daňově uznatelný 

náklad. 

6.3.5 Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

Od základu daně lze dle ustanovení § 15 odst. 8 ZoDP odečíst úhrady za 

zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem nebo uplatněny 

jako výdaj. Nejvýše je možné základ daně snížit o částku ve výši 10 000 Kč. Pokud se 

jedná o poplatníka se zdravotním postižením, lze odečíst částku ve výši 13 000 Kč, 

pokud se jedná o poplatníka s těžším zdravotním postižením, lze odečíst částku ve výši 

15 000 Kč. 

Všechny tyto odpočty je možné uplatnit až po skončení roku v ročním 

zúčtování u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. 
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6.4 Slevy na dani 

Jedním z prvků, které jsou vytvořené za účelem snížení daně ze sociálního 

hlediska, jsou slevy na dani. Slevy na dani může poplatník uplatnit i za kratší část než 

je kalendářní rok, pak je třeba je poměrně zkrátit (slevu lze krátit počtem měsíců).  

V případě srážek měsíčních záloh zaměstnavatele, musí zaměstnanec, pokud 

bude chtít uplatnit slevy na dani, mít podepsané prohlášení zaměstnance 

s informacemi o tom, zda má nárok na přiznání slev na dani a zda je neuplatňuje u 

jiného plátce daně. Toto prohlášení musí zaměstnanec podepsat nejpozději do 30 dnů 

po vstupu do zaměstnání a každoročně do 15. února za příslušné zdaňovací období. 

Změny musí nahlásit vždy do konce kalendářního měsíce, v němž nastaly. 

Následující schéma vyjadřuje, jaké slevy je možné uplatnit, ve všech případech 

se jedná o standardní slevy vyjádřeny absolutně.  

 

Schéma 5 Slevy na dani z daně příjmů fyzických osob
96 

6.4.1 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením 

Sleva na dani se týká zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním 

postižením. Sleva je ve výši 18 000 Kč za zaměstnance se zdravotním postižením 

anebo ve výši poměrné části z částky 18 000 Kč v případě, že výsledkem průměrného 
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ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců je desetinné číslo, částka 60.000 Kč 

za zaměstnance s těžším zdravotním postižením, v určitých případech lze také uplatnit 

jenom poměrnou část. Důležité je zdůraznit, že tato sleva vychází z průměrného 

ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením. Průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců se počítá podle následujícího vzorce: 

celkem hodiny odpracované vybranými pracovníky (zaměstnanci s daným 

zdravotním postižením) 

roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance
97

 

Do pracovní doby se nezapočítává doba neomluvené nepřítomnosti v práci, 

nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem, dočasná pracovní 

neschopnost nebo karanténa, za kterou nepřísluší náhrada mzdy (do výpočtu se 

zahrnou jenom první tři dny dočasné pracovní neschopnosti), mateřská nebo 

rodičovská dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby nebo 

dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce. Vypočtený podíl je třeba zaokrouhlit 

na dvě desetinná místa. V případě, že období, ze které se podává daňové přiznání 

spadá do více kalendářních roků (hlavně hospodářský rok, delší zdaňovací období než 

je kalendářní rok), celková sleva se vypočte jako součet dílčích částek těchto slev za 

jednotlivé kalendářní roky.
98

 

Dříve bylo možné uplatnit slevu ve výši poloviny daně, pokud poplatník 

zaměstnával nejméně 25 zaměstnanců, pokud z toho více jako polovina zaměstnanců 

průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců byli zaměstnanci se 

zdravotním postižením. Účelem slevy byla podpora a integrace zaměstnanců se 

zdravotním postižením do normálního pracovního procesu
99

. Bohužel velmi často 

docházelo k obcházení zákon, kdy podmínky pro uplatnění slevy splňoval například 

komplementář komanditní společnosti, přestože žádné osoby se zdravotním 

postižením nezaměstnával, základ daně vytvořený komanditní společností byl totiž v 

souladu se společenskou smlouvou převáděn na komplementáře.  
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Za osoby zdravotně postižené jsou považovány osoby, které jsou invalidními 

v 1., 2., nebo 3. stupni (těžší postižení), ale také osoby zdravotně znevýhodněné, tzn. 

osoby, které mají funkční poruchu zdravotního stavu, kdy mohou pracovat, ale mají 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, tento stav trvá déle než rok a omezuje je buďto 

z psychického nebo fyzického hlediska.
100

 

6.4.2 Slevy na poplatníka a jeho manželku, na invaliditu a studium 

Dle ustanovení § 38 ba ZoDP lze základ daně snížit o částku 24 840 Kč. Tato 

sleva se jako jediná nekrátí, mohou ji uplatnit všichni poplatníci. Poplatník může také 

uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč na manželku žijící s ním v domácnosti, pokud nemá 

příjem za zdaňovací období, který by přesahoval částku 68 000 Kč. Pokud má 

manželka průkaz osoby ZTP/P (tj. mimořádné výhody III. stupně – zvlášť těžké 

postižení s potřebou průvodce)
101

 zvyšuje se částka na 49 680 Kč. Do příjmu 

manželky se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky 

v pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky ze zákona o stavebním 

spoření, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou. 

V případě, že daňový poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního 

nebo druhého stupně z důchodového pojištění nebo došlo k zániku nároku na 

invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu 

invalidního a starobního důchodu, má nárok na slevu ve výši 2 520 Kč. Pokud se jedná 

o invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění a splňuje-li 

poplatník podmínku přiznání důchodu a zároveň došlo k zániku nároku na invalidní 

důchod třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu důchodu pro invaliditu 

třetího stupně a starobního důchodu, nebo žádost poplatníka o přiznání invalidního 
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 Dle ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je 
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nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,  

nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,  

nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.  
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 zkratka ZTP/P znamená průkaz pro osobu se zvlášť těžkým postižením, který má zároveň nárok i na 

průvodce, na základě tohoto průkazu jsou dané osobě poskytovány mimořádné výhody, např. nárok na místo 

k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, nárok na bezplatnou dopravu ve veřejných dopravních 

prostředcích, nárok na přednostní vyřízení při projednávání osobních záležitostí, zejména vyžaduje-li to stání, 

nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla atd. 
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důchodu byla zamítnuta z jiných důvodu než z těch, že není invalidní, má nárok na 

částku ve výši 5 040 Kč. 

Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, může uplatnit slevu až ve výši 

16 140 Kč dle ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. f) ZoDP. V případě, že daňový 

poplatník je studentem, připravuje se na budoucí povolání, lze mu slevu přiznat až do 

věku 26 let, v případě prezenčním formy studia v doktorském studijním programu, až 

do věku 28. Výše slevy je 4 020 Kč. Důležité je, že se dotyčný soustavně připravuje, 

slevu lze dle vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jedná se 

prováděcí předpis k zákonu o státní sociální podpoře) přiznat i za např. jednoroční 

kurz v jazykové škole, když výuka bude zahájena ve stejném roce, kdy byla složena 

maturitní zkouška
102

. 

6.4.3 Společné zdanění manželů 

Dříve než došlo ke změně progresivní sazby u daně z příjmu fyzických osob, 

existoval institut společného zdanění manželů.
103

 Zvláště se to vyplatilo v případech, 

kdy byly velké rozdíly v příjmech obou manželů. Společné zdanění bylo možné 

uplatnit v případech, kdy pár vyživoval alespoň jedno dítě. Postup byl takový, že se 

sečetly příjmy obou manželů, celková částka se vydělila dvěma a každý z manželů 

zdanil polovinu. Výhoda byla v tom, že rozdělením daňové povinnosti příjem spadal 

do nižší daňové sazby, daňová povinnost byla pro manžele ve výsledku nižší. 

Společné zdanění manželů bylo institutem, který umožňoval rozdělit 

rovnoměrně daňovou povinnost, pro domácnost to bylo, dle mého názoru, výhodnější 

než sleva na manželku, která byla zavedena jako náhrada za společné zdanění. 

6.4.4 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

Slevu na dítě dle ustanovení § 35c odst. 1 může uplatnit pouze jeden 

z daňových poplatníků, se kterými dítě bydlí ve společné domácnosti. Podmínkou je, 

že zároveň neuplatňuje slevu z titulu investičních pobídek. Pro rok 2012 byla částka 

zvýšena na 13 404 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, částka se 

zvyšuje na dvojnásobek. Za vyživované dítě se dle zákona považuje nejenom dítě 
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vlastní, ale také osvojené, nebo dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého 

z manželů a vnuk/vnučka, pokud jeho rodiče nemají tak vysoké příjmy, aby mohli 

uplatnit slevu na dítě.
104

 Sleva na dítě se stejně jako ostatní slevy, s výjimkou slevy na 

poplatníka krátí, ale na rozdíl od ostatních slev lze zvýhodnění na dítě uplatnit již za 

měsíc, ve kterém se dítě narodilo, bylo osvojeno nebo zahájilo soustavnou přípravu na 

budoucí povolání. 

Pro splnění zákonných podmínek pro přiznání slevy se musí jednat o nezletilé 

dítě nebo o dítě do věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a zároveň se 

připravuje na budoucí povolání, ze zdravotních důvodů se nemůže připravovat na 

budoucí povolání nebo ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat výdělečnou činnost.  

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění slevy. 
105

Pokud dítě 

splňuje předchozí podmínky a uzavře sňatek, rodič má nárok na uplatnění slevy na dítě 

pouze v případě, že tak nemůže učinit manžel dítěte.  

Tato sleva má jednu zvláštnost. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit 

formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací obojího.
106

 Znamená to, že 

daňová povinnost může být nula nebo dokonce daňovému poplatníkovi může být 

poskytnut daňový bonus, stát mu doplatí částku, o jakou už nemohl snížit daňovou 

povinnost. Nárok na vyplacení daňového bonusu vzniká poplatníkovi za podmínky, že 

přesahuje částku 100 Kč a hrubé příjmy v základu daně kromě příjmů v dílčím základu 

daně ostatní příjmy musí dosáhnout alespoň výše 6násobku minimální mzdy (v roce 

2012 je to 8 000 Kč, tzn. 48 000 Kč). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně 

osvobozené a příjmy, u kterých je daň vybírána srážkou. Daňový bonus může být 

vyplacen maximálně ve výši 60 300 Kč ročně. 
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7 Sociální prvky v dani z příjmu právnických osob 

7.1 Položky snižující základ daně  

V případě odpočtů by nás ze sociálního hlediska mohl zajímat odpočet 

poskytovaný poplatníkům, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Dle ustanovení 

§ 20 odst. 7 ZoDP je jim umožněno snížit základ daně o částku ve výši 30%, 

maximálně o částku 1 000 000 Kč, pokud použijí prostředky, které získali na základě 

této úspory na činnosti, které nejsou předmětem daně, ve třech následujících 

zdaňovacích obdobích.  V případě, že 30 % je méně než 300 000 Kč, mohou odečíst 

částku ve výši 300 000 Kč.  

Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou odečíst dalších 

30 %, maximálně však 3 000 000 Kč, pokud 30 % činí méně než 1 000 000 Kč, lze 

odečíst 1 000 000 Kč.  Musí být ale splněna podmínka, že získané prostředky byly 

určeny na vzdělání, vědecké nebo výzkumné činnosti. 

7.1.1 Dary na veřejně prospěšné účely 

Dalším odpočtem jsou dary na veřejně prospěšné účely dle ustanovení § 20 

odst. 8 ZoDP. Podmínky uplatnění odpočtu jsou stejné jako v případě daně z příjmu 

fyzických osob. Minimální hranice je ze zákona určena ve výši 2 000 Kč, maximální 

odpočet, který je možný uplatnit je ve výši 5% základu daně. 

Pokud právnické osoby poskytnou dary vysokým školám a veřejným 

výzkumným institucím, středním školám nebo vyšším odborným školám na pořízení 

materiálu nebo na opravy a modernizaci zařízení sloužícím praktické výuce, mohou si 

snížit základ daně o dalších 5%. Základ daně o poskytnuté dary si ale nemohou snížit 

společnosti, které nejsou založeni a zřízeni za účelem podnikání. 

7.1.2 Dary u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti
107

 

V případě, že se jedná o veřejnou obchodní společnost, dar poskytnutý touto 

formou společnosti lze uplatnit jako snížení daně u společníka této společnosti. 

Podmínky pro uplatnění snížení základu daně závisí na tom, zda je společník fyzická 
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nebo právnická osoba, uplatňují se potom podmínky dle zákona buďto pro fyzickou 

nebo právnickou osobu.  

U komanditní společnosti je třeba oddělit hodnotu darů v takovém poměru, 

v jaké se snižuje základ daně. Komanditní společnost uplatní tento dar jako ostatní 

právnické osoby a společník může snížit základ daně podle stejného principu jako 

společník veřejné obchodní společnosti. 

7.2 Slevy na dani 

Stejně tak jako u daně z příjmu fyzických osob, také u daně z příjmu 

právnických osob existuje pouze jeden druh slev na dani, a to absolutní. Jejich 

rozdělení zobrazuje následující schéma. Pravidla pro použití slev dani jsou stejná jako 

u daně z příjmu fyzických osob. 

 

Schéma 6 Slevy na dani z daně z příjmu právnických osob
108
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8 Sociální prvky v dani z přidané hodnoty 

8.1 Osoba osvobozená od platby daně z přidané hodnoty 

Osoba, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, 12 po sobě 

následujících kalendářních měsíců nepřekročí registrační limit ve výši 1 000 000 Kč a 

zároveň se dobrovolně nezaregistrovala k dani nebo nenastaly jiné důvody pro 

povinnou registraci (např. pořízení služby s místem plnění v tuzemsku od osoby 

povinné k dani neusazené v tuzemsku),
109

 je osvobozena od uplatnění daně.
110

 

Důvodem tohoto opatření je, že by administrativní náklady zdaleka převýšily výši 

plnění. Navíc by daného podnikatele velmi zatížily.  

Obratem se rozumí úplaty za uskutečněná zdanitelná plnění, osvobozená plnění 

s nárokem na odpočet, zahrnují se i osvobozená plnění bez nároku na odpočet, pokud 

se nejedná o příležitostné činnosti.
111

 Do obratu se nezahrnuje úplata u prodeje 

hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou 

dlouhodobým hmotným majetkem ve smyslu zákona o účetnictví (o kterých se účtuje 

nebo vede evidence). Pokud by daná osoba překročila registrační limit, je povinna se 

registrovat do 15ti dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu. 

Plátcem daně se stávají prvním dnem třetího měsíce po měsíci, v němž došlo 

k překročení registračního limitu. 

8.2 Osvobození od daně  

U této daně osvobozené plnění znamená, že plátce za určitých podmínek není 

povinen uplatnit daň na výstupu. Osvobozené plnění rozlišujeme do dvou skupin: 

 osvobozená plnění s nárokem na odpočet – pro plátce to znamená daňovou 

úsporu 

Nárok na odpočet může uplatnit plátce, pokud má příslušný daňový doklad, 

a pokud použil vstupy při své ekonomické činnosti. Plátce musí uplatnit 

nárok nejdříve ve zdaňovacím období, kdy vznikl. Důležité je si uvědomit, 

že nepřímé daně, mezi které patří i daň z přidané hodnoty, mají zdaňovací 

období kratší než rok. Základním zdaňovacím období je kalendářní měsíc, 
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pokud má plátce obrat do výše 10 000 000 Kč ročně, jeho zdaňovacím 

období je čtvrtletí. Pokud to považuje za výhodnější, mohou si zvolit i 

měsíční zdaňovací období, za předpokladu, že obrat za zdanitelná plnění 

dosáhl alespoň 2 000 000 Kč za kalendářní rok. 

 osvobozená plnění bez nároku na odpočet – osvobození je pro plátce nevýhodné 

Osvobození bez nároku na odpočet znamená neuplatnění daně na výstupu a 

ztrátu nároku na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění 

vztahujících se k těmto osvobozeným plněním.
112

 

Mezi osvobozená plnění bez nároku na odpočet řadíme z pohledu sociálních 

prvků základní okruh služeb při výchově a vzdělání dětí a mládeže
113

 (jedná se 

mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, 

základní umělecké školy, ale také o místa poskytující vzdělávací činnost v rámci 

praktického vyučování, vysoké školy,
114

 ale i školská poradenská zařízení, zařízení pro 

školní stravování, ale i zajištění ústavní nebo ochranné výchovy a další), také 

rekvalifikační kurzy pro dospělé. Mezi osvobozená plnění patří také jazykové 

vzdělávání poskytované fyzickými a právnickými osobami, které jsou k tomu 

oprávněni podle předpisu Ministerstva školství. Osvobození podléhají také výchovné, 

vzdělávací a volnočasové aktivity. 

 

 

 

 

                                                             
112

 Meritum, Daň z přidané hodnoty, 8. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2011, 168 s., ISBN 979-80-7357-622-6, 

str. 89 
113

 konkrétní instituce, které mohou uplatnit osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, jsou uvedeny 

v ustanovení § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
114

 dle rozsudku Evropského soudního dvora se osvobození nevztahuje na vědecké a výzkumné činnosti, které 

vysoká škola provádí pro jinou osobu za úplatu dle rozsudku C-287/00, naopak dle rozsudku C-455/05 se 

osvobození vztahuje na vyučování soukromými učiteli (více viz Bárta J., Hochmannová O., Škampa J., Zákon o 

dani z přidané hodnoty s komentářem, Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 445 s., ISBN 978-80-7380-318 – 6, str. 219) 



  

47 
 

Další kategorií, která je osvobozena od daně je kategorie, kam řadíme 

zdravotní služby
115

 a dodání zdravotních služeb,
116

 osvobození se ale nevztahuje na 

výdej a prodej léčiv nebo sociální pomoc.
117

 Osvobozeno je také zdravotní pojištění.  

Od daně je osvobozeno také poskytnutí služeb a dodání zboží právnickými 

osobami, které nebyly založeny za účelem podnikání, pokud tyto služby nebo zboží 

souvisejí s ochranou a výchovou dětí a mládeže. 

Osvobození se uplatňuje i na poskytnutí služeb pracovníků náboženských nebo 

obdobných organizací k určitým činnostem, např. zdravotní a sociální péče. Je 

osvobozeno i poskytování služeb, které souvisejí se sportem nebo kulturou, pokud 

právnické osoby vykonávající tuto činnosti nebyly zřízeny za účelem podnikání. 

8.3 Vrácení daně osobám se zdravotním postižením 

Dalším prvkem, který by možné označit za sociální, je vrácení daně osobám se 

zdravotním postižením. Jedná se o vrácení zaplacené daně u dodaného osobního 

automobilu s místem plnění v tuzemsku, pokud byl dané osobě přiznán příspěvek na 

osobní automobil.  Daň je možné vrátit v období 5 let, nejvýše však do 100 000 Kč. 

Nárok na vrácení může být uplatněn nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se došlo 

ke zdanitelnému plnění. Daň se vrací na žádost osoby se zdravotním postižením, nárok 

může uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve 

kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Osoba se zdravotním postižením 

musí podat žádost o vrácení daně, správce ji daň vrátí nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího od podání žádosti. 
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1.1.2013) 
117

 sociální pomocí se rozumí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, např. služby sociálního poradenství, služby sociální péče jako poskytnutí stravy, poskytnutí 

bydlení, služby sociální prevence 
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8.4 Sazba daně z přidané hodnoty 

Sazba daně z přidané hodnoty je lineární a diferencovaná, ještě do loňského 

roku základní sazba byla 20% a snížená 10%. Od počátku letošního roku se snížená 

sazba zvýšila na 14 %, vláda plánuje zvýšení obou sazeb o 1%, sice původně chtěla 

stanovit jednotnou sazbu ve výši 17,5%, ale tato změna byla prozatím odložena. 

Evropská unie stanovila minimální sazby, kdy základní minimální sazba musí být 

alespoň 15% a snížená sazba alespoň 5%. Přehled sazeb některých států zobrazuje 

následující tabulka.  

 

 

 

 

 

Tabulka 2 Sazby DPH v různých zemích
118

 

U zdanitelného plnění se vždy použije sazba platná v den vzniku povinnosti 

přiznat daň, tato povinnost vzniká k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je 

úplata přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň vzniká ke 

dni přijetí úplaty.
119

 

8.4.1 Snížená sazba daně  

Zboží se sníženou sazbou daně 

V příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je uvedeno zboží se sníženou 

sazbou daně, v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty je uvedena snížená sazba 

pro služby.
120

 

                                                             
118 tabulka dostupná online na http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty, 

staženo dne 25.05.2012. 
119

 Bárta J., Hochmannová O., Škampa J., Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, Aleš Čeněk, Plzeň 

2011, 445 s., ISBN 978-80-7380-318 – 6, str. 196 
120

 zboží se sníženou sazbou daně je uvedeno v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty, je vymezeno na 

základě číselného kódu Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží, služby se sníženou 

sazbou daně jsou uvedeny v příloze č. 2 téhož zákona, pro zatřídění se používá klasifikace produkce CZ-CPA  

Sazby DPH 
STÁT: základní sazba snížená sazba 

Česká republika: 20 % 14 % 

Dánsko: 25 % – 

Malta: 15 % 5 % 

Německo: 19 % 7 % 

Nizozemsko: 19 % 6 % 

Rakousko: 20 % 10 % 

Slovensko: 20 % 10 % 

Švédsko: 25 % 12 % 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
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Jedná se hlavně o základní životní potřeby, potraviny a nápoje kromě 

alkoholických nápojů a krmiv pro zvířata. Snížená sazba také platí v případě dodání 

hotových jídel.  

Další skupinou jsou určité farmaceutické výrobky pro humánní medicínu (u 

některých výrobků není možné odlišit, zda jsou určeny pro humánní nebo veterinární 

medicínu, uplatní se snížená sazba bez ohledu na faktické využití), zdravotnický 

materiál, pomůcky pro zdravotně postižené (například bílé hole pro nevidomé, 

manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce postižených osob upoutaných na 

vozíku, počítače speciálně upravené pro nevidomé). 

Dále jsou také osvobozena živá zvířata, semena a rostliny a přísady za 

podmínek, že jsou určeny k přípravě potravin. 

Další kategorií, kde lze uplatnit sníženou sazbu, jsou pak důvody kulturně 

sociální, kam bychom mohli zařadit knihy, noviny a časopisy, pokud v nich reklama 

nepřesahuje 50% plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, omalovánky a další. 

Sníženou sazbu není možné uplatnit na díla, která jsou v elektronické podobě. 

Do seznamu zboží se sníženou sazbou daně patří také dětské pleny a 

autosedačky. 

Služby se sníženou sazbou daně 

Co se týče služeb, opět je možné uplatnit osvobození ze sociálních důvodů, jedná se o 

sociální zdravotní služby, péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené.  

Dále jsou zde důvody kulturně sociální, vstupné na kulturní a sportovní akce nebo 

činnost umělců. 

Můžeme sem také zařadit pravidelnou přepravu osob, úpravu a rozvod vody, sběr a 

svoz komunálního odpadu, ubytovací služby, rekonstrukce a opravy staveb pro 

bydlení, úklidové práce v domácnostech, pohřební služby. 

Sazby daně a staveb pro sociální bydlení 

Od počátku roku 2008 se snížená sazba daně uplatní u staveb pro sociální 

bydlení, v případech, kdy se jedná o stavební a montážní práce, změnu, rekonstrukci 

modernizaci a opravy spojené s touto stavbou. Snížená sazba daně se také uplatní u 
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činností, které jsou spojeny s montážními a stavebními pracemi, kdy dochází 

k přeměně bytového domu, rodinného domu či jiného prostoru, který je určen k jiným 

účelům než k bydlení, na stavbu pro sociální bydlení.
121

 

Bytem pro sociální bydlení je byt, kde celková podlahová plocha nepřekročí 

120 m
2 

(součet všech podlahových ploch místností bytu, započítává se i příslušenství 

bytu, ale nezapočítává se podíl na společných částech domu, terasy a balkony). 

Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, pokud jeho rozloha 

nepřesahuje 350m
2
. Vymezení podlahových ploch je stejné jako u bytu pro sociální 

bydlení. Bytový dům pro sociální bydlení je bytový dům, v němž se nachází jenom 

byty pro sociální bydlení, které splňují podmínky dle zákona.
122

 

Mezi stavby pro sociální bydlení se řadí i ubytovací zařízení pro příslušníky 

bezpečnostních sborů, pro státní zaměstnance, zařízení sociálních služeb, školská 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kojenecké ústavy a dětské domovy, 

hospice a domovy péče o válečné veterány.  

Výhodou stávající úpravy na rozdíl od úpravy používané do roku 2008 je ta, že 

snížená sazba daně se vztahuje i na příslušenství stavby pro sociální bydlení. Dříve 

bylo nutné u příslušenství použít základní sazbu daně.
123

 

9 Sociální prvky v dani z nemovitostí 

9.1 Osvobození od daně z nemovitostí 

Tento prvek je ze sociálního hlediska důležitý, bohužel značně složitý. 

K uplatnění osvobození je často třeba splnit několik podmínek. Důvody pro 

osvobození od daně z nemovitostí jsou veřejně prospěšné využití, ochrana životního 

prostředí, omezená možnost využití nebo vlastnictví určitého typu subjektu. Někdy je 

třeba uplatnit nárok v daňovém přiznání. Další podmínka může být, že nikdo na 

pozemku nebo stavbě nepodniká nebo že nemovitost není nikým pronajata. 

                                                             
121

 upraveno v § 48a zákona o dani z přidané hodnoty, je tam vyjmenováno, co si lze představit pod pojmem 

stavby pro sociální bydlení 
122

 Bárta J., Hochmannová O., Škampa J., Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, Aleš Čeněk, Plzeň 

2011, 445 s., ISBN 978-80-7380-318 – 6, str. 203 
123

 Meritum, Daň z přidané hodnoty, 8. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2011, 168 s., ISBN 979-80-7357-622-6, 

str. 86 
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Osvobozené pozemky a stavby jsou například pozemky ve vlastnictví sdružení 

občanů a obecně prospěšných společností, pozemky a stavby sloužící školám, 

školským zařízením, pozemky a stavby sloužící poskytování péče o děti do tří let věku 

na základě živnostenského oprávnění, pozemky a stavby sloužící muzeím a galeriím, 

knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, 

nebo nadacím. Řadíme se i pozemky se hřbitovy, pozemky veřejně přístupných parků, 

prostor a sportovišť, pozemky a stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol. 

Osvobozené od daně z nemovitostí jsou také obytné domy fyzických osob, které 

pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou, která 

příspěvek na živobytí pobírá nebo jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. 
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10 Sociální prvky v převodových daních (daň dědická, daň darovací a 

daň z převodu nemovitostí)  

Vzhledem k tomu, že všechny tyto daně jsou upraveny jedním zákonem, 

mnoho prvků mají společných. Sociální prvky se u daně dědické a darovací projevují 

hlavně u poplatníků daně. Dle ustanovení § 11 zákona o dani dědické, darovací a 

převodové poplatníky dělíme do tří skupin podle příbuzenského vztahu
124

 mezi 

dědicem a zůstavitelem. Bylo by nespravedlivé, kdyby už v tak nelehké situaci byli 

nejbližší příbuzní ještě zatěžováni daní. Za příbuzenské vztahy jsou považovány i 

vztahy vzniklé osvojením. Společnou domácností uvedenou ve II. skupině tvoří dle 

ustanovení § 115 občanského zákoníku fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně 

uhrazují náklady na své potřeby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 7 Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně  

dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
125

 

                                                             
124

 stupeň příbuzenství se určuje podle ustanovení § 117 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, v řadě přímé pochází 

jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbližšího společného předka. 
125 Vančurová A., Láchová L., Daňový systém ČR 2010, Nakladatelství VOX a.s. Praha 2010, 355 s., ISBN 978-

80-86324-86-9, str. 332 

Zůstavitel 

I. skupina 

-manželé 

-příbuzní v řadě přímé: děti, rodiče, vnoučata, 

prarodiče 

 

II. skupina 

-příbuzní v řadě pobočné: sourozenci, tety, 

strýcové, neteře, synovci 

-manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, 

rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které 

s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily 

nejméně po dobu jednoho roku před převodem a 

smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které 

z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost 

nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce 

nebo zůstavitele 

-osoby žijící déle než 1 rok ve společné 

domácnosti 

 

III. skupina  

-FO bez příbuzenského vztahu 

-právnické osoby 
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10.1 Sazby daní 

Sazby u daně dědické a darovací jsou klouzavě progresivní, jejich účelem je 

zdůraznění daňové spravedlnosti. Z důvodu zabránění obcházení ustanovení zákona, 

aby nebylo možné dělit dary do menších částek, ustanovení § 7 odst. 3 DDDP stanoví, 

že cena movitého majetku darovaná jednomu nabyvateli jedním dárcem se sčítá 

v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků. 

Sazby daně dědické a daně darovací se liší podle jednotlivých skupin a částek 

vyjadřujících předmět plnění, v případě daně dědické je třeba výslednou částku 

vynásobit koeficientem 0,5. Sazba daně z převodu nemovitostí činí pro všechny 

skupiny 3% ze základu daně. V květnu letošního roku vláda schválila zvýšení sazby ze 

3% na 6%.
126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126

 PATRIA ONLINE, Vláda schválila vyšší DPH od roku 2013, novou daň z vysokých příjmů, omezení paušálů 

i konec zelené nafty. [online]. 2012 [cit. 02.06.2012]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2077949/vlada-schvalila-vyssi-dph-od-roku-2013-novou-dan-z-vysokych-

prijmu-omezeni-pausalu-i-konec-zelene-nafty-prehled.html  

 



  

54 
 

 

Sazby daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny 

Daň činí při základu daně 

přes Kč Do Kč  

-  1 000 000 1,0 % 

1 000 000 2 000 000 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 

2 000 000 5 000 000 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč 

5 000 000 7 000 000 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč 

7 000 000 10 000 000 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč 

10 000 000 20 000 000 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč 

20 000 000 30 000 000 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč 

30 000 000 40 000 000 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč 

40 000 000 50 000 000 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč 

50 000 000 a více 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč 

Tabulka 3 Sazby daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny
127 

  

                                                             
127

 tabulka vychází z ustanovení § 12 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
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Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny  

Daň činí při základu daně 

Přes Kč do Kč  

-  1 000 000 3,0 % 

1 000 000 2 000 000 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 

2 000 000 5 000 000 65 000 Kč a 4 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč 

5 000 000 7 000 000 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč 

7 000 000 10 000 000 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč 

10 000 000 20 000 000 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč 

20 000 000 30 000 000 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč 

30 000 000 40 000 000 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč 

40 000 000 50 000 000 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč 

50 000 000 a více 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč 

Tabulka 4 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny
128 

  

                                                             
128 tabulka vychází z ustanovení § 13 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
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Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny 

Daň činí při základu daně 

Přes Kč Do Kč  

-  1 000 000 7,0 % 

1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 

2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč 

5 000 000 7 000 000 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč 

7 000 000 10 000 000 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč 

10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč 

20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč 

30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč 

40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč 

50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč 

Tabulka 5 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
129 

10.2 Předmět daně 

Předmětem daně darovací není plnění nebo bezúplatné převody stanovené 

právním předpisem, jedná se například o transfery, smluvní důchody,
130

 mzdové 

nároky z pracovního poměru zemřelého, peněžitá plnění z pojištění pro případ smrti, 

vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi. Předmětem daně nejsou dle 

ustanovení § 4 odst. d) DDDP ani dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, 

                                                             
129

 tabulka vychází z ustanovení § 14 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
130

 blíže ustanovení § 842 – 844 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovení § 842 říká, že smlouvou o důchodu se zakládá někomu na doživotně nebo na jinak stanovenou dobu 

neurčitého trvání právo na vyplácení určitého důchodu. Důchody podle zákona o důchodovém pojištění jsou 

předmětem daně z příjmu fyzických osob, do určitého limitu jsou osvobozeny. 
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z rozpočtu územních samosprávných celků nebo z jiných veřejných rozpočtů, týká se 

to také prostředků poskytovaných z rozpočtu Evropské unie a Národního fondu
131

. 

10.3 Osvobození od daně 

V ustanovení §19 DDDP jsou uvedena jednotlivá osvobození. V případě daně 

dědické a darovací, v první a druhé skupině osob dle ustanovení § 11 DDDP se 

uplatňuje úplné osvobození, není zde stanoven žádný limit, není třeba osvobození 

uplatnit v daňovém přiznání. 

U třetí skupiny záleží na tom, zda se jedná o movité věci osobní potřeby, 

podíly dědiců vyplácených z tohoto majetku a podíly odvozené ze společního jmění 

manželů, které zaniklo úmrtím jednoho z manželů. Tento majetek je osvobozen, pokud 

jeho hodnota nepřesahuje 20 000 Kč a zároveň tento majetek nebyl v období 1 roku 

před úmrtím zůstavitele součástí jeho obchodního majetku. Dle ustanovení § 19 odst. 2 

a odst. 3 DDDP jsou od daně dědické a darovací osvobozeny také vklady na účtech 

v bankách, peněžní prostředky a cenné papíry. Tyto věci jsou osvobozeny od daně, 

pokud jejich hodnota nepřesahuje 20 000 Kč. Daň se vybírá z částky přesahující tento 

limit. Podmínkou tohoto ustanovení je, že vklady na účtech nebyly zřízeny pro 

podnikatelské účely, u cenných papírů, vkladů a peněžních prostředků takové omezení 

neplatí. 

Osvobození od daně dědické bude také podléhat dědický podíl nezletilého na 

úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu podle zákona 

upravujícího důchodové spoření. (Toto ustanovení bude účinné od 1.1.2013.) 

Osvobození od daně dědické podléhá také částka podle zákona o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem.  

Na rozdíl od daně dědické, u daně darovací je osvobozeno i poskytnutí 

drobných příležitostných darů nebo jiného majetkového prospěchu do výše 3 000 Kč.  

Důležitým osvobozením z hlediska sociálních prvků je i osvobození 

bezúplatného nabytí majetku Českou republikou, územními samosprávnými celky a 
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 Národní fond spadá pod Ministerstvo financí, je to centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU 

do České republiky viz definice online na http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Platebni-a-certifikacni-

organ---Narodni-fond, staženo dne 10.06.2012 
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jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi, dobrovolnými svazky obcí, veřejnou 

výzkumnou institucí 
132

nebo veřejnou vysokou školou. 

Od daně dědické a darovací je osvobozeno nabytí majetku v případě, že 

majetek nabyla právnická osoba, jejímž účelem je zabezpečování činností v oblasti 

kultury, školství, výchovy, ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, 

vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo 

ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany. Majetek musí být 

určen k výše uvedeným činnostem.  

V tomto ustanovení nalezneme velké množství neurčitých právních pojmů, 

např. ekologie.
133

 Tento pojem není v žádném zákoně vymezen, nejčastěji je spojován 

s ochranou životního prostředí. Blíže pojem ochrany životního prostředí vymezuje 

zákon o ochraně životního prostředí.
134

 Ochrana životního prostředí spočívá nejen 

v odstraňování znečištění, ale také v předcházení znečištění. 

Osvobození na veřejně prospěšné účely se uplatní, pokud nabyvatelem majetku 

jsou státem registrované církve, náboženská společnost, nadace
135

, nadační společnost, 

zdravotní pojišťovna, obecně prospěšná společnost, politická strana nebo hnutí. 

Zajímavé je, že například zákon o obecně prospěšných společnostech
136

 stanoví sankci 

nemožnosti uplatnění daňového zvýhodnění v následujícím zdaňovacím období 

v případě, kdy společnost neposkytuje služby za předem stanovených podmínek nebo 

její zisk nebyl použit ve prospěch zakladatelů, nezveřejní výroční zprávu o své 

činnosti a hospodaření nebo se účastní na podnikání jiných subjektů. Co se týče 

politických hnutí, je třeba rozlišovat subjekt, od kterého obdržela dar. V případě, že 

byl dar poskytnut od osoby uvedené v ustanovení § 19 zákona o politických stranách a 

hnutích, nejenom, že nedochází k osvobození, ale peněžní dar musí být vrácen. Pokud 
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 veřejná výzkumná instituce je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum dle § 2 odst. 1 

zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 
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 Pelc V., Daň darovací: Komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2009, 255 s., ISBN 978-80-7400-147-5, 

str. 103 
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 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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to není možné, musí být dárci vrácena částka rovnající se hodnotě daru. Politické 

strany nebo hnutí navíc musí zaplatit pokutu.
137

 

Od daně darovací je také dle ustanovení § 20 DDDP osvobozeno nabytí 

majetku fyzickou osobou, která poskytuje zdravotní služby, pokud je majetek určen na 

poskytování zdravotních služeb. Osvobození podléhá i nabytí majetku fyzickou 

osobou provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů 

zvířat. Od daně darovací je dále osvobozeno nabytí peněžních prostředků fyzickou 

osobou, které budou určeny na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, 

úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené. 

Bezúplatné nabytí majetku je také osvobozeno v případě, že majetek je určen na 

humanitární nebo charitativní účely nebo souvisí s výkonem dobrovolnické služby 

nebo je poskytnuto z veřejných sbírek.
138

 V případě dobrovolnické služby se jedná o 

náklady na cestu do zahraničí za podmínky, že dobrovolnická služba je vykonávána 

v zahraničí, nebo o poskytnutí pracovních a ochranných prostředků.
139

 

Pokud dědická daň, darovací nebo z převodu nemovitostí činí méně než 100 

Kč, vyměřená daň se nepředepisuje. 
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11 Shrnutí 

Daní, která obsahuje nejvíce sociálních prvků, je jednoznačně daň z příjmu 

fyzických osob, této dani jsem se také věnovala nejvíce. Česká republika ve srovnání 

s ostatními zeměmi Evropské unie, co se týče daně z příjmu fyzických osob, dle mého 

názoru, poskytuje srovnatelné výhody. Mezi nejčastější daňové úlevy poskytované 

státy Evropské unie patří úleva na poplatníka, na manželku, na invaliditu, na 

vyživované děti. Tyto úlevy nejsou závislé na výši příjmu, naopak příspěvky na penze 

nebo lékařské výdaje bývají závislé na výši příjmů. 

Mezi nejvýznamnější daňové úlevy bych rozhodně zařadila slevu na 

poplatníka, která sice nezvýhodňuje sociální postavení poplatníka, ale může ji uplatnit 

každý poplatník. Nelze opomenout ani daňové zvýhodnění na dítě, které situaci 

rodičům usnadňuje tím, že v případě, že sleva přesahuje daňovou povinnost, jim může 

být vyplacen daňový bonus. Velmi užívána je i sleva na manželku, která nahradila, dle 

mého názoru, pro manžele příznivější společné zdanění manželů. Sleva na invaliditu je 

zvýhodnění, které by v dnešní době rozhodně nemělo chybět v žádné právní úpravě. 

V případě osvobození od daně je rozhodně neopominutelná široká škála 

osvobození u daně z příjmu fyzických osob, např. vzhledem k stárnoucí populaci často 

využívané osvobození důchodu nebo osvobození I. a II. skupiny u daně dědické nebo 

darovací. 

Snaha státu podporovat dobročinné akce se pak nejčastěji objevuje u 

odčitatelných položek, nejvýznamnější z nich je poskytování daru jak u daně z příjmů 

fyzických, tak i právnických osob. 

Pro plátce i pro poplatníky z daně je určitě podstatnou položkou i snížená sazba 

daně z přidané hodnoty. Dle posledních jednání vlády se zdá, že zatím nedojde ke 

sjednocení daně pouze na jedinou sazbu, což by i přes neustálé zvyšování sazeb 

rozhodně nebylo příznivé ani pro podnikatele, ani pro spotřebitele. Za významný 

argument pro zachování dvou sazeb u daně z příjmu považuji i fakt, že většina států 

v Evropské unii stále používá sazbu základní a sníženou. 

Je třeba si uvědomit, že velkou výhodou pro bohatší obyvatelé, kteří platí daň 

z příjmu fyzických osob, je bezpodmínečně rovná sazba daně. Států, které uplatňují 

rovnou sazbu daně, není mnoho, patří mezi ně Pobaltské státy, Rumunsko, Bulharsko 
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a Slovensko. Slovensko má rovnou daň ve výši 19% pro fyzické a právnické osoby, 

fyzická osoba může uplatnit neodčitatelnou položku na poplatníka a na dítě. Ve 

většině Evropských států ale používají progresivní sazbu daně. Přestože se objevují 

tendence zvyšování sazby daně, poměr míry zdanění k HDP spíše klesá. V České 

republice tak celkové zdanění za rok 2010 dosahovalo 33, 8 % k HDP, zatímco průměr 

v Evropské unie činil 38, 9 % k HDP, mezi státy s nejvyšším zdaněním můžeme 

zařadit Dánsko s 47,6% k HDP nebo Švédsko s 45,8% k HDP.
140

 

Možností, jak lze snížit daňovou povinnost, je možné najít v ČR velké 

množství. Bohužel jednotlivé zákony jsou nepřehledné, neustále se novelizují a je 

těžké se v nich orientovat. Od roku 2013 by měly nastat další změny, pokusím se 

nastínit alespoň některé z nich. 

Vláda stále hledá možnosti, jak získat více prostředků k financování státního 

rozpočtu, s tím souvisí i jeden z jejich posledních návrhů na zavedení tzv. solidárního 

příspěvku. Jedná o sedmiprocentní příspěvek, který budou platit lidé s příjmem 

převyšujícím 100 000 Kč, z rozdílu mezi touto částkou a jejich skutečným příjmem. 

Funkci tohoto příspěvku chápu, ale nerozumím tomu názvu. Pod pojmem příspěvek si 

většinou představím nějakou dobrovolnou platbu, v tomto případě se spíše jedná o 

speciální daň. Podobný institut je možné najít v Německu, kde 5,5 % odvádějí fyzické 

a právnické osoby z objemu odváděných daní z příjmů, nazývá se příplatek solidarity a 

byl zaveden pro financování obnovy infrastruktury, školství a zdravotnictví.
141

 

Další opatření, které navrhuje ministr financí, by se mělo týkat pracujících 

důchodců. V případě, že by si důchodce přivydělával, neměl by nárok na základní 

slevu na dani. Tento návrh mi nepřijde vhodný, zvláště v době, kdy růst důchodů je 

minimální a důchody jsou mnohdy tak nízké, že si důchodce, aby vystačil pokrýt 

základní životní potřeby, přivydělávat musí.  

Poslední změna, která by se mohla dotknout oblasti daňových zvýhodnění, se 

týká osob, které využívají paušály. Od příštího roku nebudou moci uplatnit daňové 

zvýhodnění na dítě nebo slevu na manželku, alespoň jim zůstane možnost uplatnit 
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slevu na poplatníka nebo na invaliditu, stejně tak nebudou moci uplatnit některé 

odečitatelné položky. Dle mého názoru ani toto opatření není moc šťastné, vzhledem 

k tomu, že částky těchto slev jsou poměrně vysoké a odepření možnosti jejich 

uplatnění mi připadá nespravedlivé.
142

 

Když přihlédneme k tomu, že se nacházíme teprve v pololetí roku 2012, 

politická situace se mění a politici přicházejí se stále novými návrhy, mohou se 

některá navržená opatření změnit. 
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12 Závěr 

Ve své diplomové práci s názvem „ Sociální prvky v daních“ jsem se věnovala 

možnostem, jak lze zohlednit sociální postavení poplatníka v daňovém systému. Cílem 

mé práce bylo definovat různé sociální prvky, které lze identifikovat u jednotlivých 

daní. 

Na začátku své práce jsem stanovila definici daně a sociálního prvku. Dále 

jsem zdůraznila vliv redistribuční funkce daně. Díky této funkci je možné daň 

považovat za samostatný sociální prvek. Poté jsem navázala charakteristikou 

daňových principů. Zbytek své práce jsem se soustředila na vymezení jednotlivých 

sociálních prvků v rámci daňového systému České republiky, na závěr jsem se 

pokusila zhodnotit současnou právní úpravu a nastínit změny, které by se mohly 

dotknout daňové oblasti. 

Daňové zákony jsou mnohdy složité a ne vždy dostatečně přehledné, snažila 

jsem se, aby obsah mé práce byl jasný a přehledný. Má diplomová práce vychází ze 

současné právní úpravy, hlavním pramenem byly daňové zákony v platném znění ke 

dni 1.4.2012. 

Studium daňových zákonů nebylo jednoduché, přesto jsem cíl, který jsem si 

stanovila na počátku psaní diplomové práce, dle mého názoru, splnila.  

Chtěla bych, aby obsah mé práce pomohl daňovým poplatníkům lépe se 

orientovat v možnostech, jak legálně snížit daňovou povinnost. 
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13 Seznam použitých zkratek: 

ZoDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

DDDP- zákon č. 357/1991 Sb., o dani dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon o dani z nemovitosti – zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon o dani z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů – zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon o státní sociální podpoře - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

zákon o sociální péči – zákon č. 108/2006 Sb., o sociální péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon o politických stranách a hnutích – zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 
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Resumé 

Název diplomové práce je „Sociální prvky v daních“. Hlavním cílem této práce 

je charakterizovat jednotlivé sociální prvky, které lze najít v českém právním řádu. 

 Práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje vymezení základních 

pojmů jako je sociální prvek, daň a její funkce, hlavní pozornost je věnována 

redistribuční funkci daně spolu s vysvětlením, co způsobuje nerovnoměrné rozdělení 

příjmů. Součástí první časti je i popis jednotlivých sazeb, zejména progresivní sazby 

daně. První část je ukončena charakteristikou rovné daně. 

  Druhá část se zabývá daňovými principy, zákonností, efektivností a různými 

pohledy na daňovou spravedlnost a její hlavní dva principy, princip prospěchu a 

princip užitku. Druhou část práce uzavírá kapitola věnovaná popisu přiměřené míry 

zdanění. 

 Třetí část práce obsahuje popis různých druhů sociálních prvků, tj. vynětí 

z předmětu daně, úplné a částečné osvobození od daně, standardní a nestandardní 

odpočty a slevy na dani. Stručný přehled daní, které tvoří daňový systém České 

republiky, je zařazen na konec třetí části.  

Poslední část mé práce se zabývá sociálními prvky, které lze nalézt u 

jednotlivých daní. Diplomová práce je ukončena shrnutím jednotlivých sociálních 

prvků a nástinem možných změn týkajících se této problematiky v oblasti daňového 

práva. 
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Social aspects of taxes 

Title of thesis is "Social aspects of taxes." The main objective of this study is to 

characterize the various social aspects that can be found in the Czech legal system. 

 

   The work is divided into several parts. The first part contains the definition of 

basic concepts such as social aspect, tax and its functions, the main attention is paid to 

the redistributive function of taxation together with an explanation of what causes 

uneven distribution of income. The first part includes the description of the rates, 

particularly progressive tax rate. The first part is completed by a definition of  a flat 

tax. 

 

    The second part deals with the tax principles of legality, efficiency, and 

different views on tax fairness and its two main principles, the principle of utility and 

welfare. The second part also concludes chapter devoted to the description of a 

reasonable tax rate. 

 

   The third part describes the various types of social aspects, ie. exemption from 

tax object, full and partial exemptions, standard and non-standard deductions and tax 

credits. A brief overview of taxes that constitutes the tax system in the Czech Republic 

is ranked at the end of the third parts. 

 

            The last part of my work deals with social aspects, which can be found in 

taxes. The thesis is completed by a summary of the social aspects and outline possible 

changes relating to these issues in the field of taxation. 
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