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Úvod

Národní ekonomiky používají k naplnění veřejných rozpočtů různé
druhy daní, které mají mezi sebou rozličné vazby, a v této souvislosti
hovoříme o daňovém systému nebo soustavě daní. Dobrý daňový systém
musí být jednoduchý, jednoznačný a propracovaný tak, aby každý dopředu
znal rozsah svých daňových povinností. Daně jsou tradiční oblastí veřejných
financí a týkají se každého z nás.
Pro Českou republiku bylo převratným okamžikem zavedení nové
daňové soustavy v roce 1993. Hlavními rysy této nové daňové soustavy je
prosazování daňové spravedlnosti ve smyslu stejného přístupu ke všem
poplatníkům, efektivní využívání daní jako nástroje
regulace,

politická

průhlednost

a

právní

makroekonomické

perfektnost,

administrativní

jednoduchost z hlediska správy daní a taková míra flexibility, aby se daňový
systém dokázal snadno přizpůsobit změnám ekonomických podmínek.
V následujících letech nedocházelo

k zásadnějším změnám

daňového

systému a změny, které se uskutečnily, se týkaly praktických záležitostí
správy daně a přibližování právu Evropské unie, která se v oblasti daní
neustále rozvíjí. Dalším zlomovým datem byl pro českou daňovou soustavu
rok 2004, kdy se naše republika stala členem Evropské unie. Tento krok
s sebou přinesl množství legislativních změn nezbytných pro harmonizaci
daňové legislativy s požadavky Evropské unie. Nepříznivý vývoj v oblasti
veřejných financí si vyžádal jejich reformu.
Tématem mé diplomové práce jsou Daně a jejich specifika ve
školských organizacích. Mým cílem je představit daňovou soustavu České
republiky jako ucelený systém a poté podrobněji rozebrat problematiku
daňových

specifik

základních

a středních

škol jakožto

neziskových

organizací. Daňová specifika základních a středních škol rozebírám nejdříve
teoreticky a poté předvádím aplikaci vybraných daní v reálném prostředí
základní a střední školy.
Svou práci jsem

rozčlenila

na šest kapitol. V prvních čtyřech

kapitolách shrnuji poznatky o daňové soustavě České republiky. V první
kapitole se věnuji definování pojmu daně a jejích základních technických
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prvků. V druhé kapitole popisuji vývoj daňové soustavy České republiky po
roce 1992, stav v současnosti vzhledem k nedávnému vstupu naší země do
Evropské unie a výhled do nejbližší budoucnosti. V třetí kapitolách podávám
ucelený přehled daní používaných v daňovém systému České republiky,
včetně vysvětlení problematiky jednotlivých typů daní. Ve čtvrté kapitole se
již zaměřuji na výklad jednotlivých druhů daní z pohledu škol a školských
organizací jako neziskových organizací.
V 5. a 6. kapitole, která je jádrem mé diplomové práce, se zabývám
použitím různých typů daní v prostředí základních a středních škol. Vybrala
jsem si dvě různé základní školy a jedno gymnázium a s použitím reálných
dat ukazuji konkrétní daňové operace v podmínkách základní a střední
školy. Mým záměrem je poukázat zejména na zvláštnosti použití vybraných
daní ve školských zařízeních. Pátá kapitola práce rozebírá daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v prostředí
pražského gymnázia a daň z příjmů právnických osob, darovací daň a daň
z přidané hodnoty v prostředí dvou základních škol. Šestá a závěrečná
kapitola se věnuje shrnutí praktického užití vybraných daní v prostředí
základních a středních škol.
Tato diplomová práci koncipuji tak, aby s úspěchem sloužila jako
podkladový materiál pro učitele občanské výchovy a základů společenských
věd při tvorbě příprav na vyučovací hodiny a pro studenty, kteří se budou o
problematiku daňové soustavy a daní ve školství zajímat.
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1. Teorie daní a daňové soustavy

Daň (angl. TAX) je nutné chápat v historickém kontextu. Daně souvisí
již s existencí státu a následně i existencí veřejné samosprávy. Stát, ať už
byl představován kýmkoliv, vždy cítil nutnost hradit určité potřeby (např. na
obranu země.) Daně jsou cenou za veřejné služby (statky). Ty stát (dříve
panovník) zajišťuje pro své občany, neboť veřejné statky nelze poskytovat
v rámci tržního mechanismu, protože důsledkem by bylo tržní selhání.
Teprve v moderní době se daně stávají nástrojem s odlišnou funkcí,
jejímž cílem je snížit nerovnosti mezi subjekty a spravedlivější rozdělování
majetku. Od třicátých let dvacátého století jsou daně též nástrojem
stabilizace ekonomiky. Jedná se především o „progresivně

konstruované

1

důchodové daně. "

Daňovým systémem (soustavou) se rozumí všechny daně, které jsou
na daném území vybírány. Každá daň má své kladné i stinné stránky. Proto
došlo k vytvoření systému z několika daní, jejichž negativní dopady do
ekonomiky se poněkud vyruší a také tento systém může plnit více funkcí
v rámci fiskální politiky.
Daně jsou kvantitativně nejvýznamnějším příjmem do rozpočtu státu.
„Daň je povinná, nenávratná pravidelně se opakující a zákonem
2

platba do veřejného rozpočtu.'
jejich

nedobrovolné

placení,

určená

Jedním z charakteristických rysů daní je
které

vyplývá

ze

zákona.

Daně

jsou

nenávratnými a neekvivalentními platbami, což znamená, že poplatník již
nemůže očekávat navrácení platby z rozpočtu. Daň může být vrácena
poplatníkovi pouze tehdy, došlo-li ke špatnému výpočtu a na dani vznikl
přeplatek. Neekvivalentnost daně znamená, že úhradou daně nevzniká
nárok na konkrétní plnění z veřejných rozpočtů.
Daně lze třídit z několika hledisek:
Prvním hlediskem je vazba na objekt a zde rozeznáváme daně
osobní a daně „in-rem". Daně osobní jsou adresné a nepřenosné na jiný
subjekt, například daň z příjmu. U daní „in-rem" se jedná o daně uvalené na
věci, existuje tedy možnost přenosu daňového břemene na subjekt jiný.
Dalším hlediskem je předmět zdanění. Z tohoto hlediska lze daně
8

třídit na důchodové daně (daně z mezd, úroků a zisků), na spotřební daně,
na majetkové daně (tyto daně se týkají movitého a nemovitého majetku) a
tzv. daně z hlavy (předmětem této daně je již sama existence poplatníka).
Naposledy jmenovaný druh daní se ale nyní nevyužívá.
V neposlední řadě můžeme daně třídit podle použité sazby, a to na
daně s procentní sazbou (daně lineární, progresivní a degresivní) a na daně
s pevnou sazbou (tzn. užití určitých peněžních jednotek).
Posledním, ale nejdůležitějším hlediskem třídění daní je třídění podle
možnosti přesunu daňového břemene. V této kategorii rozeznáváme daně
přímé (angl. DIRECT TAX ES) a daně nepřímé (angl. INDIRECT TAXES).
Přímé daně jsou daně ze zákona uvalené na poplatníka a nepřenosné na
jiný subjekt. Daň platí poplatník prostřednictvím státních institucí přímo do
státního rozpočtu. Daně nepřímé se uvalují na spotřebu. Výrobce, prodejce
zahrne daň do ceny výrobků, odvede daň do státního rozpočtu jako plátce
daně, ale tuto daň platí spotřebitel při nákupu zboží či služby. Jde tedy o
nepřímé vybírání daně v ceně zboží a služeb.

1.1 Subjekt a objekt daně

Daňový

subjekt je

osoba,

která

má

povinnost

odvádět

daň.

Z právního hlediska se může jednat o fyzickou nebo právnickou osobu.
Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce.
Poplatníkem je daňový subjekt, jehož předmět (tj. příjem nebo majatek) je
dani podroben. Plátcem je pak daňový subjekt, který je ze zákona povinen
odvést do veřejného rozpočtu daň, kterou vybral od jiných subjektů nebo
kterou srazil jiným poplatníkům pod svojí majetkovou odpovědností.
V některých případech může nastat situace, kdy při výběru daní, u
kterých je poplatník daně vymezen, je daň přesto vybírána prostřednictvím
plátce daně. Tento typ výběru daní se užívá u daní
(výnosových)

a

nazývá

se

srážka

daně

u zdroje.

důchodových

Výběrem

daně

prostřednictvím plátce se urychlí vybrání daně a zminimalizuje možnost
daňových úniků právě proto, že poplatník zde není přímým daňovým
subjektem, a odpadá tak možnost, že by upravil velikost své daňové

povinnosti.
Při vymezování daňového subjektu se můžeme setkat s termínem
vynětí z daňové povinnosti. U přesně definovaných typů daňových subjektů
se nevyžaduje povinnost hradit nebo vybírat daň (vztahuje se například na
osoby s diplomatickou imunitou).
Objektem daně se rozumí veličina, ze které se daň vyměřuje.
Základními typy objektů daně jsou příjmy, spotřeba a majetek. Objekt
daně právně jednoznačně vymezuje předmět zdanění. Předmět zdanění
musí být jednoznačně a úplně vymezen každým zákonem, kterým se
vymezuje určitá daňová povinnost.
Kvantitativně vymezený předmět daně se nazývá základ daně (bývá
nejčastěji v peněžních jednotkách). „Základ

daně je předmět

zdanění

vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel"3
Základ daně je nutné vymezit i časově. S tím souvisí

pojem

zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím se rozumí časový interval, za který
se stanovuje základ a výše daně a daň se hradí. Zdaňovací období se liší u
různých daní a není vždy stejně dlouhé. Zdaňovacím obdobím u daní
majetkových a důchodových je běžný rok (v České republice kalendářní
rok). U spotřebních daní se zdaňovací období zkracuje z kalendářního roku
na kalendářní měsíc. Nastávají samozřejmě i situace, kdy pojmu zdaňovací
období nelze užít. Je tomu tak v případě jednorázových daní (například
daně z převodu majetku). Základ daně může být upravován o odpočitatelné
a připočitatelné položky. Tyto položky, o které se zvyšuje nebo snižuje
základ daně, jsou přesně vymezené zákonem.
Zákon u některých daní vymezuje tzv. nezdanitelné minimum. Tímto
nezdanitelným minimem se základ daně upraví na tzv. upravený základ
daně. „Nezdanitelné

minimum je část základu daně, která ze zákona

nepodléhá zdanění (například u daně z příjmů fyzických osob, u daně
dědické a daně darovací. ")A
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1.2 Sazba daně

„Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím

kterého se ze základu
5

daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně."

Sazba daně spolu se základem daně, osvobozením a slevami na
dani ovlivňuje výši daně.
Rozlišujeme několik typů sazeb daní.
Sazba daně tedy může dle druhu daně jednotná

a diferenciovaná.

Jednotná sazba je stejná pro všechny typy a druhy předmětu daně
nezávisle na jeho kvalitě. Tuto sazbu daně má v současnosti pouze daň
z převodu nemovitostí. U difierenciované sazby se velikost sazby daně liší
podle druhu předmětu daně, resp. jeho kvality. To se týká například
diferenciace sazeb u daně z přidané hodnoty.
Ve vztahu k velikosti základu daně rozeznáváme sazbu daně pevnou
(tj. v peněžní částce) na jednotku základu daně a relativní. Pevná sazba
daně se užívá například u specifických spotřebních daní, silniční daně apod.
Relativní sazba daně udává určitý podíl, resp. procento ze základu daně.
Relativní sazba daně je buď proporcionální (lineární), tzn., že tato sazba
daně je nezávislá na změnách výše základu daně a sazba se nemění, i
když se změní základ daně, nebo progresivní, tj, že sazba daně roste
v závislosti na růstu výše základu daně. Progresivní sazba daně je buď
klouzavě progresivní, tj., že procento daně roste v závislosti na růstu výše
základu daně, ale jednotlivá vyšší procenta se přiřezují jednotlivým vyšším
pásmům základů daně, nebo stupňovitá, tzn, že daň vypočtená procentem
daně, které je odpovídající nejvyššímu daňovému pásmu, roste s růstem
základu daně. Stupňovitá sazba daně se v naší republice nepoužívá.
Posledním typem sazby daně je degresivní sazba daně, tj. že sazba daně
klesá s růstem základu daně. Ani tato sazba daně se u nás nevyužívá.

n

1.3 Správa daní

„Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému
a úplnému zjištění, stanovení

a splnění daňových povinností,

zejména

právo vyhledávat daňové subjekty, daně vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo
kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době."6
Daň se vyměřuje v daňovém řízení. Daňové řízení je soubor úkonů,
které vedou k tomu, aby byla stanovena daňová povinnost a vybrána daň.
Daňové řízení je neveřejné a správci daní jsou v řízení vázáni mlčenlivostí
(stejně jako třetí osoby, například svědci).
U daňového řízení musí být dodržena součinnost a vzájemná
spolupráce správce daní a daňového subjektu. Pro správce daní je
podstatný skutečný stav věcí, ten je rozhodujícím pro stanovení a vybrání
daně.
Musí být zachována rovnost daňových subjektů před správcem daní
a zásada přiměřenosti použitých prostředků v daňovém řízení.
Daňové řízení se skládá ze čtyř nejdůležitějších částí:
První částí je přípravné řízení. Sem patří zejména

registrační

povinnost daňových subjektů.
Druhá část daňového řízení se týká vyměřovacího řízení, ve kterém
správce daně na základě daňového přiznání nebo hlášení, případně
opravného či dodatečného

daňového

přiznání v termínu

stanoveném

daňovým zákonem vyměří daň.
Třetí

část,

placení

daní,

musí

být

uskutečněna

v zákonem

stanovených lhůtách. Placení daně se uskutečňuje jednorázově (na základě
podání daňového přiznání ve stanovené lhůtě), zálohově (záloha na daň je
povinná platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením
daňové povinnosti na dané zdaňovací období, s konečným vyrovnáním
daňové povinnosti po skončení zdaňovacího období na základě výpočtu
daňové povinnosti v daňovém přiznání), splátkami (splátky se týkají již
vyměřené daně na základě daňového přiznání. Daň je splacena v několika
časových úsecích, ty vymezuje příslušný daňový zákon) nebo v hotovosti či
bezhotovostním převodem (z účtu poplatníka či plátce daně). Pro placení
12

daně je důležitá splatnost daně. Splatnost daně je den, do kterého musí
plátce či poplatník daně zaplatit daň.
Poslední částí daňového řízení je vymáhací řízení. To se praktikuje
při vymáhání daňových nedoplatků, včetně sankcí, například daňové
exekuce.
Účastníky daňového řízení jsou správce daně (příslušné finanční
úřady podle tzv. místní příslušnosti, někdy i celní úřady). Správce daně
spravuje, vyměřuje a vybírá daň. Výměr daně se děje tzv. platebním
výměrem na základě daňového přiznání k příslušné dani, případně hlášení
kdani, podle pomůcek (jestliže poplatník daně ani přes opakované výzvy
správce daně nepodá daňové přiznání) a dohodou mezi poplatníkem a
správcem daně.
Dalším účastníkem daňového řízení je subjekt daně. Tím může být
poplatník (tj. fyzická či právnická osoba). Poplatník je daňový subjekt, který
musí ze zákona zaplatit příslušnou daň ze svých peněžních prostředků.
Subjektem daně může být dále plátce daně. Plátce daně je fyzická nebo
právnická osoba, která má ze zákona povinnost vypočítat daň, vybrat ji od
jiných daňových subjektů - poplatníků a odvést ji, prostřednictvím správců
daní, do veřejného rozpočtu.
V daňovém řízení může být daňový subjekt zastupován

svým

zástupcem, a to buď zákonným zástupcem nebo zástupcem na základě
plné moci. Zastupování může v některých případech určit i správce daně
(například když není známo místo pobytu daňového subjektu).
Posledním článkem daňového řízení jsou tzv. třetí osoby (například
svědci).
Daňový subjekt má i nepeněžní povinnosti. Mezi ně patří podání
daňového přiznání nebo hlášení (například u spotřebních daní). Daňové
přiznání se podává příslušnému správci daní na tiskopisech vydaných
Ministerstvem

financí

České

republiky.

Tyto tiskopisy

musí

splňovat

předepsané náležitosti.
V průběhu daňového

řízení může dojít k různým

problémovým

situacím. V případě pozdního podání daňového přiznání může správce
daně zvýšit vyměřenou daňovou povinnost až o celých 10%.
Při pozdním zaplacení daně vzniká nedoplatek daně a správce daně
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vyměří penále z prodlení. Pokud poplatník daně podá daňové přiznání včas,
ale

vypočte

svou

daň

špatně,

může

si

sám

tuto

chybu

opravit

prostřednictvím podání opravného daňového přiznání. To musí být ale
podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Po
skončení této lhůty to už není možné.
Poplatník může opravit chybně vypočtenou daňovou

povinnost

podáním dodatečného daňového přiznání. To lze podat po skončení lhůty
pro podání řádného daňového přiznání. Musí být ale splněn předpoklad, že
poplatník

daňové

přiznání

podal

a

správce

daně

zatím

nenařídil

přezkoumání správnosti vypočtené daně. V opačném příkladě je podání
dodatečného daňového přiznání nepřípustné. Ve lhůtě podání dodatečného
přiznání je splatná i daň.
Daňový dlužník je povinen zaplatit penále z nedoplatku daně za
každý

den

prodlení.

V případě

doměření

daně

podle

dodatečného

daňového přiznání je penále vyměřené poloviční sazbou. Proti výměru výše
penále se daňový dlužník může samozřejmě odvolat. Pokud se dlužník
dostane do složité finanční situace, může požádat správce daně o
posečkání daně a o umožnění splátek daně. Penále v tomto případě
nahrazuje úrok z dlužné daňové povinnosti.
Součástí daňového přiznání je možnost použití řádných (tj. odvolání,
reklamace, námitka a stížnost) a mimořádných (tj. obnova řízení, prominutí
daně a další) opravných prostředků stanovených zákonem.
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2. Daňová soustava po roce 1992

V roce 1993 došlo v České republice k zásadním změnám v daňové
soustavě. Jedná se o změny, které logicky navazují na předchozí změny
v hospodářském systému.
Tyto změny v daňové

soustavě

se poměrně

hluboce

v přístupu k ekonomice tehdejší Československé federativní
Daňová

soustava

je

založena

na

zcela

odlišných

odrazily
republiky.

principech

než

v předešlém období a stává se nedílnou a těsnou součástí hospodářského
mechanismu. Daňová soustava, která je v České republice platná od
1. ledna 1993, se připravovala poměrně krátce, a proto zákony nebyly vždy
úplně bezchybné. V dalších letech se v podstatě všechny daňové zákony
musely podrobit novelizacím, jež stále nejsou u konce. Novely daňových
zákonů se zaměřovaly především na odstranění nepřesností a nejasných
formulací, aby se zabránilo dvojímu výkladu, a tím i daňovým únikům, dále
se zpřesňuje vymezení nebo předmět příslušné daně. Cílem novelizací bylo
i posílení respektování daňových zásad a snížení administrativní náročnosti.
K prioritám novel daňových zákonů patří také snížení daňového
břemene, a to prostřednictvím sazeb daně z příjmu a daně z přidané
hodnoty a zmírňování progrese. Typickým rysem nové daňové soustavy je
její jednotnost, rovnost v přístupu k různým subjektům (ať už se jedná o
fyzické či právnické osoby, tuzemce nebo cizince). Postihuje příjmy,
majetek a spotřebu. Daňová soustava využívaná v současné době v naší
republice postihuje zdaněním příjmy, a to jak příjmy peněžní, tak nepeněžní
příjmy vyplývající z činnosti nebo nakládání s majetkem. Dále zdanění
postihuje konečnou spotřebu zboží a služeb. Zdanění se také týká majetku,
který je ve vlastnictví nebo údržbě subjektů a nachází se na území naší
republiky. Ve sféře majetku se zdanění týká i jeho nabytí, například změny
vlastnictví majetku (movitého i nemovitého).

Nabytí majetku

podléhá

zdanění v případě bezplatného dědění nebo darování či uplatnění převodu
nemovitostí.
Od roku 1993 došlo i ke sjednocení pravidel pro výpočet základu
daní a použití sazeb jednotlivých typů daní pro všechny subjekty. Existují
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ale specifická hlediska, která jsou nutná u subjektů, kde nelze použít
jednotného přístupu (například u invalidů).
V České republice, stejně jako v dalších zemích Evropské unie je
výrazným rysem daňové soustavy zvýšení daňového břemene, a to
především u obyvatelstva. I když cílem daňové transformace bylo snížit
podíl daní na hrubém domácím produktu, tak u daňového břemene tomu tak
není.
V nové daňové soustavě došlo ke zvýšení úlohy nepřímých daní
(spotřebních), zejména v souvislosti se zavedením daně z přidané hodnoty.
Z toho vyplývá rozšíření okruhu poplatníků a rozsahu činností podléhajících
zdanění a ke zvýšení hladiny zdanění.
Moderní daňová soustava omezuje výjimky ze zdanění apod. Česká
republika přešla na univerzální typy daní, což znamená, že na různé dílčí
základy daně se použije souhrnně příslušná daň. Tímto způsobem jsou
využívány i daňové sazby.

Soustavu daní tvoří v současné době v České republice následující
druhy daní:
1. Daň spotřební, a to
-

daň z uhlovodíkových paliv a maziv (tj. daň z pohonných hmot)

-

daň z lihu a destilátů

-

daň z piva

-

daň z vína

-

daň z tabáku a tabákových výrobků

2. Daně z příjmů
-

daň z příjmů fyzických osob

-

daň z příjmů právnických osob

4. Daň z nemovitostí
5. Daň silniční
6. Daň z dědictví a darování
7. Daň z převodu nemovitostí
8. Daně k ochraně životního

prostředí7
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2.1 Daňová soustava a její změny v současnosti (vzhledem ke vstupu
České republiky do Evropské unie)

Tím, že Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie,
došlo v oblasti daní od roku 2004 k celé řadě legislativních změn a také
začaly probíhat dvě etapy reformy veřejných financí. V posledních letech
přetrvávají

deficitní

vysvětlitelná

tendence

současnou

fází

veřejných

rozpočtů.

ekonomického

jednorázových příjmů se zvyšuje

cyklu.

Jejich
I přes

výše

není

využívání

tempo růstu vládního dluhu. Výdaje

veřejných rozpočtů jsou zatíženy vysokým podílem sociálních výdajů, které
nejsou plně pokryty příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a politiku
zaměstnanosti. Vzhledem k výše uvedenému nepříznivému vývoji v oblasti
veřejných financí se politická reprezentace shodla na potřebě jejich reformy.
Ministerstvo financí proto vypracovalo koncepci reformy veřejných rozpočtů,
která byla schválena v červnu 2003. Reforma je realizována jako souhrn
opatření na příjmové a výdajové straně veřejných rozpočtů s těžištěm na
straně výdajů.
Cílem této reformy je postupné snižování rozpočtového deficitu a
také zvýšení kvality veřejných financí. První etapa změn se nesla zejména
v duchu harmonizace daňové legislativy s požadavky Evropské unie. Jedná
se o proces dlouhodobý a složitý, protože daňová soustava jakékoliv země
odráží její specifika, závislá na předchozím hospodářském a historickém
vývoji. V první řadě musí dojít k posílení nepřímých daní, což bude
kompenzované poklesem daní přímých. K posílení daňových příjmů byly
využity úpravy daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Daňové změny
se dále dotkly daně z příjmu právnických osob, majetkových daní a zdanění
osob samostatně výdělečně činných.
Hlavním opatřením na podporu hospodářského růstu je další snížení
efektivního zdanění zisku, které se realizuje formou zrychlení odpisů a
zvýšení odčitatelné položky na dary určené k podpoře vědy a výzkumu.
Zatímco snížení statutární sazby daně schválené v první etapě zvýší míru
výnosnosti kapitálu a zvýší atraktivitu podnikání obecně, zrychlení odpisů
podpoří především investiční aktivitu a tím posílí nabídkovou stranu
ekonomiky. Obdobné efekty se očekávají i od daňového zvýhodnění darů
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do oblasti vědy a výzkumu.
Cílem dalších připravovaných kroků je také podpora rodin s dětmi.
Pozitivní dopady je možné čekat zejména od zrušení odpočitatelné položky
na dítě a její nahrazení slevou na dani. Tímto opatřením budou finančně
zvýhodněny nízkopříjmové rodiny s dětmi a se zdanitelnými příjmy. Finanční
zvýhodnění pak bude motivovat k aktivnější účasti na trhu práce. Zejména
na podporu mladých

rodin s dětmi je zaměřeno zavedení

možnosti

společného zdanění manželů, které zmírní dopady progresivní sazby daně
z příjmů.
Opatření k podpoře hospodářského růstu a rodin s dětmi budou
financována

zvýšením

nepřímých

daní.

Většina

zboží

a

služeb

podléhajících snížené sazbě daně z přidané hodnoty byla převedena do
základní sazby. K tomuto přesunu došlo z velké části od 1. května společně
se zbožím a službami, o jejichž převodu bylo rozhodnuto již dříve. Aby byly
zmírněny cenové dopady přesunu zboží a služeb do vyšší sazby, došlo
souběžně od 1. května ke snížení základní sazby daně z přidané hodnoty
o 3 %.
Následující tabulka ukazuje dopad daňových změn na veřejné
rozpočty

v každé

fázi

reformy

veřejných

financí

v roce

2004

a

předpokládaný vývoj až do roku 2007. Dopady daňových změn jsou
vyjádřeny aktuálně a uváděny jako odchylka od autonomního vývoje. Údaje
jsou uváděny v procentech hrubého domácího produktu.
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Tabulka 1: Dopad daňových změn na veřejné rozpočty
v % HDP

Rok

Rok

Rok

Rok

2004

2005

2006

2007

První fáze reformy veřejných rozpočtů
Dané celkem
z toho: DPH
Spotřební daně
DPPO
DPFO
Pojistné

0,8

0,9

0,6

0,6

0,7

1,0

0,9

0,9

0,5
-0,2

0,6
-0,8

0,0

0,6
-0,5
0,0

0,0

0,6
-0,8
0,0

-0,1

0,0

0,1

0,1

Druhá fáze reformy veřejných rozpočtů
Daně celkem

0,2

-0,3

z toho: DPH

0,2

0,4

-0,1
0,4

0,4

0,0
0,0

-0,4
-0,2

-0,3
-0,2

-0,1
-0,2

DPPO
DPFO

0,0

Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky [online], Praha: Ministerstvo financí,
2004
[cit.
2005-01-26].
8.
kapitola,
s.
44.
Dostupné
na
WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-53EDF4E6-512A89FD/mfcr/MakroPreCZ_200501_
pdf.pdf>.

Daňové změny, které se realizovaly v průběhu roku

2004, zvýšily

příjmy vládního sektoru přibližně o 1 % hrubého domácího produktu (dále
pouze HDP). Ke zvýšení příjmů přispějí nejvíce změny spotřebních daní a
daně z přidané hodnoty, které v roce 2004 přinesly dodatečné příjmy ve výši
cca 1,4 % HDP, cílově pak téměř 2 % HDP. Naopak úpravy sazby daně
z příjmu právnických osob ulevila podnikům na daních přibližně o 0,9 %
HDP ročně.
Daňové

změny

připravované

pro

druhou

fázi

reformy

jsou

koncipovány jako neutrální. Vzhledem k tomu, že úpravy daně z přidané
hodnoty časově předcházejí změnám ve zdanění příjmů, došlo v roce 2004
ještě ke zvýšení daňových příjmů. V dalších letech se projeví dopady
daňové podpory investic a rodin s dětmi a daňové příjmy klesnou. Efekt
zrychlení odpisů na celkové daňové příjmy bude ale postupně vyhasínat a
daňové příjmy se ve střednědobém horizontu téměř nezmění.
Opatření realizovaná v první etapě reformy vedou ke zvýšení příjmů
vládního sektoru. Je proto pravděpodobné, že budou na ekonomiku působit
spíše restriktivně prostřednictvím omezení agregátní poptávky. Krátkodobé
poptávkové dopady ale budou kompenzovány dlouhodobější stimulací
nabídkové strany ekonomiky. Tyto efekty se očekávají zejména od snížení
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statutární sazby daně z příjmů právnických osob, zrychlení odpisů hlavních
výrobních prostředků a od zavedení slevy na dani pro rodiny s dětmi.
Daňová opatření pro druhou etapu reformy je spíše koncipován jako
nástroj

strukturálních

reforem

a jeho

cílem

je

přispět

k

posílení

potenciálního růstu české ekonomiky.
Přibližný přehled o výnosnosti základních rozpočtových příjmů je
souhrnné uveden v následující tabulce.

Tabulka 2: Daňové příjmy vládního sektoru ( v miliardách Kč)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005
*

*

Daňové příjmy celkem

569,8 610,6 652,6 688,2 721,1 782

Daně na zboží a služby

196,2 211,3 216,5 240,3 247,6 255,5 265,4 282,1 307,4 345
109,3 117,7 119,4 138,3 145,9 150,9 154,4 164,4 182,8 219

833

894,7 959,6 1038

- daň z přidané hodnoty
- spotřební
daně
- clo

61,2

64,2

67,8

73,1

70,9

76,3

79,5

84,2

94,8

101

19,7

14,9

13,6

12,1

13,6

10

9,8

10,3

4,9

1

- ostatní 1)

6,1

14,5

15,7

16,7

17,2

18,3

21,7

23,3

24,9

25

Pojistné na sociál, a zdravot,
zabezpečení 2)
- státního rozpočtu
- zdravotních pojišťoven

222,2 246,8 263,1 271,3 287,4 318,9 335

359,7 385,5 412

162,5 179,1 191,9 197,6 208,9 227,1 242 258,2 278,2 298
76,6 80,2 84
89
102,3 104,5 114,1 120,8 129

68,2

Daně z příjmu, majetku a ostatní 150,5 152,6
- daň z příjmu fyzických
80,5 87,9
osob
- daň z příjmu
61,8 55,6
právnických osob
- daně z majetku a
9,1
8,1
ostatní 3)

173

176,6 186,1 207,6 232,7 252,9 266,7 280

94,9

95,3

98,3

104,4 114,4 123

133,9 145

67,6

70,1

75,8

92

105,7 115,9

116,0
122
5

10,5

11,2

12,1

11,2

12,6

14

16,3

2004
[Cit.
2005-01-26].
8.
kapitola,
s.
44.
Dostupné
na
WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-53EDF4E6-512A89FD/mfcr/MakroPreCZ_200501_
pdf.pdf>
* predikce
V Daně ze zvláštních sazeb, poplatky a daně z vybraných činností a ostatní daně ze zboží
a služeb - místní, správní a enviromentální poplatky
2) Součtové údaje u daňových příjmů celkem a u pojistného na sociální zabezpečení jsou
sníženy o část příspěvku zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanců
vládního sektoru), která podléhá konsolidaci
3) Ostatní daňové příjmy - např. zrušené daně z objemu mezd.

Následující graf ukazuje podíl výnosu daní (pojistného sociálního
zabezpečení, daní na zboží a služby a daní z příjmů, majetků a ostatních
daní) na hrubém domácím produktu vletech 1995 až 2005 (rok 2004 a
2005 zachycují předpokládaný vývoj). Je zajímavé sledovat odraz reformy
20
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veřejných financí v postupném zvyšování podílu výnosu daní na zboží a
služby na HDP a naopak jeho postupný pokles u daní z příjmů a majetku.
Křivka podílu výnosu pojistného na sociální zabezpečení na hrubém
domácím produktu se téměř nemění a zůstává vyrovnaná.

Graf 1: Podíl výnosu daní na HDP

RjísfnáSZ
— CerĚmtcii ašiJfy
Cgnězpijrru rrqetkiacet

\\
x

/

1
1996

1906

180?

1908

1—
1
1
1999
2330
2301

2X12

2008

20CH

20C6
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3. Daně užívané v České republice a jejich základní
charakteristika

3.1 Přímé a nepřímé daně - jejich rozdělení

Jak už jsem dříve uvedla, soustavu daní lze rozdělit na daně přímé a
nepřímé. Toto dělení je považováno za nejdůležitější hledisko třídění daní.
Přímé daně jsou daně uvalené na poplatníka a nepřenosné na jiný subjekt.
Právě pro svoji adresnost mají schopnost se co nejlépe přizpůsobit
platebním schopnostem jednotlivých subjektů. Nepřímými daněmi jsou
tradičně nazývány daně, jejichž objektem je spotřeba.

SOUSTAVA DANÍ

DANĚ PŘÍMÉ

DANĚ NEPŘÍMÉ

OSTATNÍ

DANĚ Z PŘÍJMŮ

DANĚ MAJETKOVÉ

UNIVERZÁLNÍ

SELEKTIVNÍ

daň z příjmů

- daň z nemovitostí

- daň z přidán

- spotřební daně z: - pojistné

- fyzických osob

- daň z pozemků

hodnoty

- právnických osob - daň ze staveb

- uhlovodíkových
paliv a maziv

- daň dědická, daň

- lihu a lihovin

darovací a daň

- piva

z převodu nemo-

- vína

vitostí

- tabákových

- daň silniční

výrobků
- daně k ochraně
živ. prostředí
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na sociální
pojištění

8

3.2 Daně nepřímé

3.2.1 Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (angl. VAT) můžeme nazvat „páteří naší nové
daňové soustavy."9

Daň z přidané hodnoty (dále pouze DPH) a spotřební

daně nahradily kompletně daň z obratu, dovozní daň a dovozní přirážku.
DPH, stejně jako daň z obratu, je vybírána na každém stupni zpracování,
kterým služba nebo výrobek prochází, ale oproti klasické dani z obratu DPH
nepostihuje celý obrat firmy, ale pouze to, co bylo k hodnotě statku přidáno.
Zdaňovat se tedy bude přidaná hodnota. Tím, že se DPH vybírá na každém
výrobním článku (lze nakupovat jen s daní), je minimalizován prostor pro
daňové úniky. Proto je DPH transparentní a na každém bodu technologickodistribučního řetězce lze sledovat a stanovit okamžité daňové zatížení
polotovarů nebo hotových výrobků.
DPH je všeobecná daňová povinnost, která se vztahuje na všechny
podnikatelské aktivity.
Předmětem daně z přidané hodnoty je zdanitelné plnění v tuzemsku,
zdanitelné plnění na území jiného členského stát, zboží z dovozu a
příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku.
Plátci DPH jsou ze zákona ty fyzické a právnické osoby podléhající
dani z přidané hodnoty, které jsou povinny vybrat daň z přidané hodnoty ze
svého předmětu daně. Plátce daně je povinen se registrovat u svého místně
příslušného finančního

úřadu

a odvádět

daň z přidané

hodnoty

ze

zdanitelných plnění, která uskutečňuje.
Jak už jsem uvedla, v souvislosti se vstupem do Evropské unie
musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit svůj daňový systém
principům stanoveným právní úpravou Evropských společenství.

Jednou

z oblastí, které se tato změna dotkla, je režim daně z přidané hodnoty.
V České republice se po dlouhých diskusích vlády nad návrhem
zákona ustanovila k datu vstupu naší republiky do Evropské unie, tj. k
1. květnu

2004 sazba daně, která je lineární a diferenciovaná se dvěmi

úrovněmi daňové sazby - 5% a 19%.
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První sazba 5% se vztahuje pouze na úzce vymezený okruh sociálně
citlivých komodit; tj. na všechny základní potraviny, léky, paliva (výjimkou
jsou zde pohonné hmoty), energii a některé služby. Do pětiprocentní sazby
DPH pak spadá též převod nemovitostí mimo pronájem, kdy se nemovitá
věc vrací po skončení smlouvy o nájmu svému pronajímateli. V tomto
případě činí DPH 19%.
Druhá

sazba

19%

zatěžuje

ostatní

zboží,

které

nepodléhá

pětiprocentní sazbě DPH. Jedná se o opravárenské výkony,

služby

cestovního ruchu, restaurační stravování, telekomunikační služby apod.
V souladu se směrnicemi EU došlo k přeřazení zboží a části služeb
ze snížené (5 %) do základní sazby, a to ve dvou krocích - část od 1. ledna
2004 (např. telekomunikace) a zbývající položky od 1. května 2004 (např.
stavební práce).
Rozdělení zboží do vyšší nebo nižší sazby vychází z číselného kódu
harmonizovaného systému (je to kód celního sazebníku). Sporné případy
při začleňování zboží do vyšší či nižší sazby řeší kompetentní orgány celní
správy.

Země
Lucembursko
Německo
Španělsko
Portugalsko
V. Británie
Řecko
Nizozemsko
Francie
Itálie
Rakousko
Irsko
Belgie
Česko
Finsko
Dánsko
Švédsko

Snížené sazby v %

Základní
sazba v %

1.

2.

3.

15
16
16
17
17,5
18
19
19,6
20
20
20
21
22
22
25
25

12
7
7
12
5
8
6
5,5
10
12
12,5
12
5
17
0
12

6

3

-

-

J.
,
nfsfs"""
uroico ui lile
' O d 1. 5. 2004 základní sazba DPH snížena na 19%
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4
5
0
4

-

-

2,1
4
10
4,2
6
_
8
_
6

-

0
-

0
0
-

0
-

_

0

Tabulka 4: Sazby DPH v tranzitivních ekonomikách
Země

Základní
sazba v %

Estonsko
Litva v
Lotyšsko
Slovinsko 2)
Rumunsko
Bulharsko
Česko 3 r ~
Polsko
Slovensko 4)
Maďarsko

18
18
18
19
22
22
22
22
23
23

2)
3)

Snížené sazby v %
1.

2.

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

8
11
-

5
17
10
12

3.

-

-

7

0

-

-

0

-

DPH byla ve Slovinsku zavedena k 1. 7. 1999
Od 1. 5. 2004 základní sazba DPH snížena na 19%

4)

V roce 1999 došlo na Slovensku ke zvýšení snížené sazby na 10 % (účinnost k 1.7.1999)
Zdroj: European Tax Handbook. IBDF Publications 1999; VAT in Central and Easten
European Countries. OECD Publication 1998 (pro Litvu)

Další oblastí daně z přidané hodnoty, ve které nastala změna dotkla,
je režim plátců. Plátci daně z přidané hodnoty jsou s účinností od 1. května
2004 ty osoby, jejichž obrat za zdanitelná plnění přesáhne za nejbližších,
nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1
000 000 Kč (cca 35 000 EUR), a to od prvního dne druhého měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat. Obratem se
rozumí příjmy a výnosy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od
DPH. U plátce daně musí být zdanitelná plnění v cenách bez DPH. Tyto
osoby jsou tzv. povinnými plátci DPH a jsou povinny se jako plátci DPH
zaregistrovat do 20. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla
překročena stanovená hranice obratu. Plátci DPH se ale mohou stát i ty
osoby, jejichž obrat nepřesáhne stanovenou hranici obratu. Dobrovolní
plátci DPH se registrují z vlastní vůle a na vlastní žádost.
Od DPH jsou ze zákona osvobozeny i některé druhy činností.
-

poštovní služby

-

provozování rozhlasového a televizního vysílání

-

finanční činnosti

-

pojišťovnictví

-

převod a pronájem pozemků a staveb, bytů a nebytových prostor,
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nájem dalších zařízení
-

výchova a vzdělávání

-

zdravotnické služby a zboží

-

sociální pomoc

-

provozování loterií a jiných podobných her

Osvobozena je mimo jiné také mezinárodní přeprava zboží, služeb,
peněz a pravidelná přeprava osob (výjimkou je příležitostná autobusová
doprava

realizovaná

zahraničním

provozovatelem

na

území

České

republiky.) Důvody pro osvobození těchto činností od DPH jsou zejména
sociální.
Další oblastí daně z přidané hodnoty, ve které nastala v souvislosti
se vstupem do Evropské unie výrazná změna, je režim daně z přidané
hodnoty uplatňovaný u obchodů uskutečňovaných uvnitř společného trhu
EU. Podle nového zákona o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v platnost
a účinnost dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tj.1. 5.2004, je
ve vztahu k pořizovatelům zboží z členských států Evropské unie dnešní
pojem "vývoz zboží" nahrazen termínem "dodání zboží do jiného členského
státu."
Při dodání

zboží

do jiného

členského

státu osobě,

která je

registrovaná k DPH v jiném členském státě se jedná o osvobozené plnění
s nárokem na odpočet DPH a český plátce bude dodávat zboží za ceny bez
daně. Tato dodání plátce deklaruje ve svém daňovém přiznání k dani
z přidané hodnoty jako dodání zboží do jiného členského státu. Pokud je
zboží dodáváno osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském
státu nebo osobě, pro kterou není pořízení zboží z jiného členského státu
předmětem daně, nejedná se o osvobozené plnění. Zboží je dodáváno za
cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku. Při dodání zboží do třetí země
nečlenského státu EU se jedná o vývoz zboží, který je považován za
osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH, bez ohledu na to, zda-li je
pořizovatel zboží ve své zemi registrován k DPH či naopak. Český plátce
bude dodávat zboží za ceny bez daně a transakce deklaruje ve svém
přiznání k DPH jako vývoz zboží. Nárok na osvobození bude dále
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prokazován na základě potvrzené celní deklarace. Vývoz zboží není
osvobozen od daně, pokud kupující přepravuje pohonné hmoty a potraviny
pro vlastní potřebu.
V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu je
nutno

řešit

otázku

dokazování

uplatněného

osvobození

od

DPH.

Do 30. 4. 2004 se prováděla kontrola uplatněného osvobození od DPH při
vývozu a zdanění DPH při dovozu prostřednictvím hranic a hraniční
kontroly. Nárok na osvobození od DPH se prokazoval celními doklady
obsahujícími potvrzení o vývozu. Od okamžiku vstupu ČR do Evropské unie
je naše země začleněna do Jednotného vnitřního trhu spojeného s volným
pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, který byl mezi členskými
státy Evropské unie vytvořen 1.1.1993. Odbouráním vnitřních hranic a
hraničních kontrol za podmínek zmíněného režimu osvobození

mohlo

docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. Z tohoto důvodu byly
členské státy

EU nuceny

zavést

nové postupy

umožňující

kontrolu

uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného
členského státu. Za
systém

výměny

elektronického

tímto účelem byl v rámci Evropské unie vytvořen
informací

systému

VIES

v oblasti

DPH,

který

(VAT

Information

prostřednictvím

Exchange

System)

umožňuje správcům daně členských států Evropské unie zkontrolovat, zda
dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení
umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil.
Pro zajištění kontroly oprávněnosti uplatněného osvobození od DPH při
dodání zboží do jiného členského státu jsou plátci daně z přidané hodnoty
ze zákona povinni podat místně příslušnému správci daně vedle daňového
přiznání tzv. souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení je stručný a přehledný
formulář,

v němž

plátce

daně

uvádí

souhrnné

informace

ojím

uskutečněných dodání zboží do jiného členského státu osvobozených od
DPH za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Pořízení zboží z jiného členského státu plátcem je předmětem daně
v tuzemsku. Na rozdíl od dovozu zboží z třetích zemí nedochází ke zdanění
zboží při přechodu státní hranice, ale daň přiznává plátce v rámci svého
daňového přiznání. Správcem daně v tomto případě tedy není celní úřad,
nýbrž místně příslušný finanční úřad.
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Zcela nový postup se uplatňuje při dovozu zboží (rozumí se tím
dovoz ze zemí mimo EU). Od 1. ledna 2005 již celní úřad nevyměřuje daň
plátcům daně ani ji od nich nevybírá. Povinnost vypočítat a zaplatit daň je
přenesena na plátce. Vypočítanou daň uvede plátce ve svém přiznání
k dani z přidané hodnoty. Základem pro stanovení DPH při dovozu je součet
celní hodnoty zboží, cla a poplatku, které celnice vybírá při dovozu, a
spotřební daně. Do základu daně patří i vedlejší náklady vzniklé do prvního
místa určení, které se nachází v tuzemsku.
Povinnost uhradit daň z přidané hodnoty vzniká dnem vystavení
daňového dokladu. Tím je Jednotný správní doklad (dříve Jednotná celní
deklarace.)
Daňový doklad musí obsahovat náležité údaje, aby byl platný. Jsou
to především identifikační údaje o dodavateli, o odběrateli, název a
množství zboží, datum vystavení daňového dokladu, výše ceny bez DPH a
výše daně. Daňový doklad musí být vyhotoven nejpozději do 15 dnů ode
dne dodání, převzetí nebo zaplacení zboží.
Základním zdaňovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc, pokud obrat
plátce nepřesáhl za předcházející kalendářní rok 10 000 000 Kč. Při obratu
nad 10 000 000 Kč za kalendářní rok je zdaňovacím obdobím měsíc. Daň je
splatná nejpozději do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Ve stejném
období je nutno finančnímu orgánu předložit daňové přiznání.
Pokud u plátce dojde k vyměření nadměrného odpočtu, vrátí se mu
vratitelný přeplatek do 30 dnů. V této lhůtě vy měl finanční orgán prověřit,
zda je odpočet správný.
Při

porušení

daňových

povinností

přistupuje

finanční

orgán

k uplatnění penále a pokut dle zákona. Pokud plátce krátí odvod daně a
finanční orgán zjistí rozdíl, uplatní penále ve výši 100% dlužné částky.
Pokud na rozdíl přijde sám plátce a provede opravu v nejbližším daňovém
přiznání, penále pak činí 20 % dlužné částky. Při zpoždění placení daně
zaplatí plátce za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.
Když se plátce zpozdí s předložením daňového přiznání, poté finanční
orgán uloží plátci pokutu ve výši 10 % daňové povinnosti. V případě, že
plátce daně nedodrží řádně a včas povinnost registrace, musí uhradit
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správci daně částku ve výši 10% z celkových příjmů nebo výnosů jako
náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnil bez daně.

Příklad výpočtu DPH:

V systému DPH je na každém stupni řetězce vždy znovu zdaňována
celá, do té doby vytvořená, hodnota výrobku nebo služby. DPH zajišťuje,
aby plátce (podnikatel) odvedl vždy daň pouze z té části hodnoty výrobku,
kterou sám přidal (vytvořil). Sazba daně se stanoví podle výrobků na
výstupu. Aby tento systém bezchybně fungoval,

musí být dodržena

následující pravidla:
-

plátce (podnikatel) nesmí zahrnout do cenové kalkulace výrobku

daň z přidané hodnoty, kterou sám zaplati dodavateli,
-

plátce musí vést přehlednou evidenci, která zahrnuje všechny

údaje vztahující se kjeho daňové povinnosti, zejména pak údaje potřebné
pro správné stanovení daně.
Předmětem

zdanitelného

plnění

je

v našem

případě

takový

průmyslový výrobek, který spadá pod sazbu DPH 19%. Tento výrobek
prochází na své cestě ke konečnému spotřebiteli třemi stupni (poslední
stupeň představuje již distribuci výrobku).
Tyto tři stupně jsou označeny jako podnikatelé A, B, C.
Výchozí hodnota polotovaru, který vytvořil podnikatel A je částka
10 000 Kč.
Následující

schéma

vyjadřuje

ekonomické

vztahy

podnikatelů

navzájem (vyplývající ze zadaných předpokladů) a daňovou povinnost
k finančnímu úřadu podnikatelů.
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Schéma 1:
Postup zdaňování dodávek daní z přidané hodnoty na cestě od
polotovaru ke spotřebiteli

Zdroj: ŠRÉDL, K. Ekonomika pro pedagogy
Karlova, 2001, s. 77 + vlastní výpočty
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(Ekonomika

a rodina)

Praha: Univerzita

Z uvedeného schématu vyplývá, že cesta výrobku ke spotřebiteli
začíná u podnikatele A, který vytvořil polotovar v hodnotě 10 000 Kč. Prodej
tohoto polotovaru se zdaňuje sazbou 19 % (1 900 Kč). Odběratel
polotovaru, podnikatel B, zaplatí fakturu ve výši 11 900 Kč. Podnikatel A pak
finančnímu úřadu odvede 1 900 Kč.(Vztahy podnikatelů k finančnímu úřadu
zachycuje levá polovina schématu, pravá pak znázorňuje platby mezi
podnikateli zároveň.
Podnikatel B polotovar zpracuje a vytvoří tak výrobek v ceně 15 000
Kč. Při prodeji podnikateli C je nutno zdanit celou hodnotu sazbou 19 %
(2 850 Kč). Podnikateli B již při nákupu vznikl nárok na odpočet DPH ve
výši 1 900 Kč. Výsledkem je saldo DPH 950 Kč, které přizná a odvede
podnikatel B finančnímu úřadu.
Podnikatel C zaplatí za výrobek 17 850 Kč. Celková hodnota
(+ částka nutná k ekonomické reprodukci) činí 22 000 Kč. Podnikatel musí
k ceně připočíst DPH ve výši 19 % a výsledná cena pak představuje částku
26 180 Kč. Podnikatel C tedy finančnímu úřadu odvede rozdíl mezi daní,
kterou sám vyfakturoval, a daní, kterou zaplatil dodavatelům, tj. 1 330 Kč.
Řetěz přenosů DPH na další článek končí vždy u odběratele, který
výrobek nebo službu nakupuje pro vlastní spotřebu (ne k podnikatelskému
účelu).
Z příkladu je patrné, že finanční úřad vyinkasoval od jednotlivých
podnikatelů částku 4 840 Kč, nicméně tuto částku fakticky uhradil konečný
spotřebitel. Z toho vyplývá, že DPH jako nástroj přerozděluje nominální
příjmy obyvatelstva ve prospěch státu.
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Tabulka 4: Rok zavedení DPH ve vybraných zemích
íelgie

1971

Kanada

1991

Řecko

1987

Brazílie

1967

Lucembursko

1970

Slovensko

1993

Česko

1993

Maďarsko

1988

Německo

1968

Dánsko

1967

Nizozemí

1969

Španělsko

1986

Finsko

1994

Norsko

1970

Švédsko

1969

Francie

1968

Polsko

1993

Švýcarsko

1995

Chorvatsko

1998

Portugalsko

1986

Thajsko

1992

Itálie

1973

Rakousko

1973

Ukrajina

1994

Japonsko

1990

Rusko

1994

V. Británie

1974

Daň z přidané

hodnoty

a její

aplikace

ve

vybraných zemích světa. ÚÚNV. č. 36, 1991

3.2.2 Spotřební daně
„Spotřební daně jsou daně, kterými stát cíleně zatěžuje prodej nebo
spotřebu

vybraných

výrobků vyráběných

v tuzemsku

nebo

dovážených

11

z ciziny."

Spotřební daně patří historicky mezi nejstarší daně a již od dob
svého vzniku představovaly významný přínost pro státní pokladnu.
Spotřební daně jsou součástí ceny určitých vybraných výrobků a
doplňují působení DPH. Spotřební daně jsou specifické nepřímé daně,
protože se týkají pouze úzkého okruhu vybraných výrobků. Důvodem pro
jejich zavedení a uplatňování je především příjem do státní poklady. Kvůli
relativně

nízké

cenové

důchodové

pružnosti

poptávky

u

výrobků

podléhajících této dani jde o velice stabilní zdroj příjmů. Dalšími důvody jsou
negativní zdravotní a ekologické dopady, které výrobky zatížené spotřební
daní způsobují.
Na následujícím grafu lze dobře získat představu o významu
jednotlivých spotřebních daní. Největší podíl na výnosu spotřebních daní
má daň z uhlovodíkových paliv maziv. Podílí se téměř dvěma třetinami na
celkovém výnosu.

Druhou výnosově významnou je daň z cigaret a

tabákových výrobků. V grafu není uveden výnos daně z vína, protože její
výnos je zanedbatelný a nedosahuje ani 1% výnosu spotřebních daní.
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Graf 2: Fiskální význam jednotlivých spotřebních daní
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Zdroj: VANČUROVÁ, A., aj. Daňový systém ČR 2001 aneb učebnice daňového
Praha: Vox Consult, 2001, s. 228

práva,

Stejně jako DPH ani spotřební daně nezatěžují výrobce nebo
dovozce zboží (ten je pouze plátcem daně), ale konečného spotřebitele,
který je reálným poplatníkem daně. Jde tedy o daň, která se uplatňuje jen
jednou.
Způsobem výběru se však spotřební daně od daně z přidané hodnoty
liší, protože spotřební daně jsou vybírány jednorázově u výrobce. Při
dovozu je spotřební daň vybírána celními úřady.
Plátci spotřebních daní jsou fyzické a právnické osoby, které se
v dané zemi vybrané výrobky vyrábějí nebo se zabývají jejich vývozem a
dovozem. Není přitom důležité, zda tak činí v rámci svého podnikání.
V případě, že fyzická

nebo

právnická

osoba

odebírá

vybrané

výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, z jiného členského státu
Evropské unie, je povinna před odebráním vybraných výrobků uvedených
do volného daňového oběhu v jiném členském státě registrovat se a
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oznámit celnímu úřadu množství vybraných výrobků, aby mohla být
zajištěna daň.
Předmětem spotřebních daní je výroba a dovoz vybraných výrobků:
-

uhlovodíková paliva a maziva (automobilové benziny, motorové
nafty, letecké benziny, topné oleje aj.)

-

líh a lihoviny

-

pivo

-

víno

-

tabákové výrobky

Daňová povinnost je při tuzemské výrobě vázána na okamžik
vyskladnění vybraných výrobků, ne na jejich prodejem. Vyskladněním se
rozumí fyzické předání výrobcem pro výrobu dalších výrobků nebo pro jejich
požití pro vlastní spotřebu.
Spotřební daň vypočítává plátce daně. V případě dovozu
vybraných výrobků tak činí příslušný celní orgán, ten je tak současně
správcem daně. Od 1. 1. 2004 přešla správa spotřebních daní na celní
orgány. Správcem spotřebních daní je primárně celní úřad příslušný podle
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu a plátci spotřebních daní jsou
od tohoto data nově registrováni u místně příslušného celního úřadu.
Základem daně pro výpočet spotřební daně u vybraných výrobků je
jejich množství vyjádřené v měřicích jednotkách. Sazby daně v ČR pro
jednotlivé vybrané výrobky jsou součástí zákona. Konkrétní daň se pak
vypočte vynásobením daného základu daně příslušnou sazbou. Tyto sazby
jsou jednotné pro celou Českou republiku a „vycházejí z pevných částek na
jednotku

množství."™

Spolu se vstupem České republiky do Evropské unie došlo u
komodit, u nichž byla sazba platná v ČR pod minimální úrovní platnou v EU,
ke zvýšení sazby nad tuto minimální úroveň. Od 1. ledna 2004 byla zvýšena
sazba u minerálních olejů. V případě zdanění cigaret bude zvýšení probíhat
postupně tak, aby od 1. ledna 2007 bylo dosaženo 57 % daňového zatížení
u ceny nejprodávanějších cigaret a současně minimálního zatížení 60 € na
1 000 ks u těchto cigaret. Zvýšení sazeb u lihu a tabákových výrobků bude
doprovázeno

opatřeními

k omezení

regulace stánkového prodeje).
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daňových

úniků

(kolkování

lihu,

Tabulka 5: Vybrané sazby spotřební daně
Měrná jednotka
/ybraný výrobek
1 litr
Líh
1 litr
Šumivé víno
Cigarety filtrové délky nad
1 kus
70 mm
Automobilové benzíny
s obsahem olova do 0,013 1 tuna
g/l včetně

Sazba daně v Kč
265
23,40
0,96
11 840

Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony k1. 5. 2004. Praha: Grada Publishing, 2004, s.

Plátci daně může vzniknout nárok na vrácení zaplacené spotřební
daně. To se děje v případě vývozu v rámci podnikání, nákupu vybraných
výrobků určených pro výrobu dalších vybraných výrobků, které budou
zdaněny a v případě oprávněné reklamace.
U

spotřebních

daní je

základním

zdaňovacím

obdobím

jeden

kalendářní měsíc. Daňové přiznání musí plátce daně předložit do 25. dne
měsíce, který následuje po měsíci, kdy daňová povinnost vznikla. Při
dovozu se namísto daňového přiznání předkládá písemné celní prohlášení.
V období předložení daňového přiznání je nutno zaplatit daň. Pokud daňová
povinnost překročí u plátce daně určitou částku, odvádí plátce daň formou
zálohových částek.
Od spotřební daně jsou osvobozeny některé vybrané výrobky. Jedná
se např. o pohonné hmoty pro leteckou veřejnou přepravu nebo o použití
lihu při výrobě potravinářských, kosmetických a farmaceutických produktů.
Určitá forma osvobození od spotřební daně se uplatňuje u malých pěstitelů
a výrobců vína.
Sankce za neplnění povinností plátce daně jsou totožné se sankcemi
užitými v případě daně z přidané hodnoty. Navíc se uplatňují sankce při
nedodržení povinného označení tabákových výrobků.
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3.3 Daně přímé

3.3.1 Daně majetkové

Majetkové daně patří mezi nejstarší typy daní a v historii byly prvními
přímými daněmi, které byly uplatněny. V České republice jsou tradiční
součástí daňové soustavy, protože jsou velice stabilním, i když poměrné
malým příjmem veřejného rozpočtu.
Majetkovými daněmi je zdaňován majetek ve vlastnictví nebo držbě
v podobě nemovitého majetku, který je nabyt darem nebo děděním (i
majetek movitý), nebo majetek prodávaný.
Majetkové daně se v případě vlastnictví a držby majetku každoročně
opakují. Oproti tomu v situaci, kdy dojde k bezplatnému nabytí majetku
nebo jeho prodeji, je majetková daň uplatňována pouze jednorázově.
Výši majetkové daně ovlivňují nejen sazby daně, ale i způsob
výpočtu základu daně, stejně jako výjimky ze zdanění

a

případné

osvobození od daně. Ve vyspělých zemích se základ daně vypočítává
obvykle z odhadní ceny majetku (nejvíce u nemovitostí). Způsob výpočtu
základu majetkové daně, jejich konstrukci a případná osvobození upravují
celostátně platné daňové zákony.

3.3.1.1 Daň z nemovitosti

„Daň z nemovitostí je univerzální majetkovou daní, která plyne do
rozpočtů měst a obcí."™
V minulosti podléhal dani pouze omezený okruh budov určených
k trvalému bydlení a jež musely být v soukromém a osobním vlastnictví.
Daň se pak týkala pouze omezeného okruhu poplatníků.
Od roku 1993 došlo k podstatným změnám ve zdanění vlastnictví a
držby nemovitostí v naší republice. Poplatníkem je vždy vlastník pozemku či
stavby, právnická i fyzická osoba.
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Tabulka 6:Současná právní úprava daně z nemovitostí
Do roku 1993

Od roku 1993

Daň z půdy
Daň z nemovitostí
Domovní daň
1. zdanění oůdv (pozemků)
prostřednictvím daně z půdy jako
složky zemědělské daně
a) zemědělské půdy, a to podle
výměry v ha, využita sazba Kč/1 ha
v lepších produkčních pásmech (tj.
1 - 20), tj. ostatní „horší" půdy
nezdaněny
b) nezemědělské půdy, tj. zahrady
nad celkovou výměru 800 m2
Ostatní pozemky, včetně lesních a
vodních ploch nepodléhaly zdanění.
2. Zdanění staveb v rámci domovní
daně, tj. omezeně jen u některých
staveb určených k bydlení, a to:
a) stavby v osobním vlastnictví, a to
podle zastavěné plochy v m2
sazbou na m2,
stavby v tzv. soukromém vlastnictví nájemní domy podle velikosti
nájemného při využití doplňkové sazby
zohledňující velikost obce, města,
Správa daně: města a obce

1. zdanění půdy, pozemků
všechna, ti. i „neihorší" zemědělská
půda, a to podle průměrné ceny
jednoho m2, přiřazené jednotlivým
katastrálním územím

všechnv pozemkv vedené v katastru
nemovitostí, kromě případů
osvobození od daně, využívají se
různé sazby v Kč/m2 podle druhu
(účelu) pozemku
2. Zdanění staveb
všechnv zkolaudované stavbv, kromě
případů osvobození od daně, a to
jednotně podle zastavěné plochy v m2
s odlišnými sazbami daně podle druhu
(účelu) stavby na m2 a počtu podlaží, u
staveb určených k bydlení, při využití
doplňkové sazby zohledňující velikost
obce, města,
Správa daně: finanční úřad podle
místa nemovitosti

Zdroj: PEKOVA, J. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky, a, Praha: Codex
Bohemia, 1997, s. 49

3.3.1.1.1 Daň z pozemků

Dani z pozemků podléhají ze zákona ty pozemky, které jsou vedené
v katastru nemovitostí pod druhem pozemku: „orná půda, vinice, chmelnice,
zahrada, ovocné sady, louky, pastviny, stavební pozemky a ostatní

plochy."u

Z lesních pozemků podléhají zdanění pouze lesy s převládající
hospodářskou funkcí. Vodní plochy jsou zdaňovány v případě, že slouží
k chovu ryb.
Předmětem daně pak nejsou pozemky zastavěné stavbami, a to
v rozsahu půdorysu stavby, a pozemky využívané k obraně státu.
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Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku (fyzická nebo
právnická osoba bez ohledu na místo jejich bydliště a sídla). V některých
případech je poplatníkem této daně nájemce pozemku (např. pronajímání
pozemku spravovaného Pozemkovým fondem) nebo jeho provozovatel
(např. u pozemku, jehož majitel není znám).
U pozemků užívá zákon o dani z pozemků 3 způsoby stanovení
základu daně, a to v závislosti na typu pozemku.

Tabulka 7: Základ daně z pozemků
Základ daně z pozemků
a) cena zjištěná, tj.
- u zemědělské půdy: průměrná cena 1m2 x výměra v m 2

- hospodářsky využívaný les, intenzivní rybník: cena úředně stanovená
b) výměra v m2

- ostatní pozemky
Zdroj: PEKOVÁ, J. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky, a, Praha: Codex
Bohemia, 1997, s.. 58

Pro různé typy pozemků a daňových základů se též uplatňují různé
daňové sazby:
U orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů činí sazba
0,75%.
U luk a pastvin,

hospodářských

lesů a rybníků s intenzivním

a

průmyslovým chovem ryb je sazba nižší, 0,25%.
Ostatní pozemky podléhají sazbě za každý metr čtvereční:
-

0,10 Kč/m 2 u zastavěných ploch a nádvoří a u ostatních ploch pokud

jsou předmětem daně
-

1,00 Kč/m 2 u stavebních pozemků.
Základní

sazba

se

u stavebních

pozemků

vynásobí

daňovým

korekčním koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel v poslední den
sčítání lidu.
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Tabulka 8: Základní korekční koeficienty
Velikost obce

koeficient

Obce do 300 obyvatel
301 - 600 obyvatel
601 -1000 obyvatel
1001 -6000 obyvatel
6001 - 10 000 obyvatel
10 001 - 2 5 000 obyvatel
25 001 - 50 000 obyvatel
Nad 50 001 obyvatel + ve Františkových Lázních,
Luhačovicích, Poděbradech, Mariánských Lázních
V Praze

0,3
0,6
1,0
1,4
1,6
2,0
2,5
3,5
4,5

Zdroj: VANČUROVÁ, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha:
Vox Consult, 2001, s. 310

3.3.1.1.2 Daň ze staveb
Dani ze staveb podléhají ty stavby, na něž bylo vydáno kolaudační
rozhodnutí nebo tomuto rozhodnutí podléhají. Avšak stavby sloužící veřejně
prospěšným

účelům (přehrady,

stavby vodovodního

řádu,

kanalizací,

čistírny odpadních vod a další) nejsou zahrnuty do předmětu daně ze
staveb.
Poplatníkem daně ze staveb je obvykle vlastník stavby nebo jeden ze
spoluvlastníků. V některých případech (stejně jako u daně z pozemku)
může být poplatníkem daně nájemce stavby. Kromě fyzické osoby může být
poplatníkem i právnická osoba, která má právo stavbu trvale užívat nebo
s ní hospodařit.
Základem daně ze staveb je výměra zastavěné ploch nadzemní části
stavby, a to v m 2 .
Sazby daně jsou odlišné podle toho, k jakému účelu jsou stavby
využívány. Základní sazba daně u domů obytných činí 1 Kč/m2 zastavěné
plochy. Stejná sazba se používá i pro ostatní stavby (z výměry, která
přesahuje 16 m 2 ). Tyto domy musí ale tvořit příslušenství obytných domů. U
staveb určených

individuální

rekreaci je stanovena

sazba

3 Kč/m2.

Příslušenství těchto sazeb je zdaňováno sazbou 1 Kč/m2. Na garáže
(oddělené od obytných domů) se vztahuje sazba 4 Kč/m2 zastavěné plochy.
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Sazby pro stavby používané pro podnikání se odlišují dle druhu
podnikatelské činnosti:
-

u staveb pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství
1 Kč/m2,

-

u

průmyslu,

stavebnictví,

dopravy,

energetiky

a

ostatní

2

zemědělské výroby 5Kč/m ,
-

u staveb pro ostatní podnikatelskou činnost je užívána sazba 10
Kč/m2 zastavěné plochy.

Na ostatní stavby se vztahuje sazba 3 Kč/m2.
Osvobození od daně ze staveb se vztahuje na budovy ve vlastnictví
státu, obcí a stavby ve vlastnictví sdružení občanů. Tyto stavby však
nemohou být pronajímány nebo využívány k podnikání (ovšem s výjimkou
obcí). Osvobození od daně ze staveb se dále vztahuje na novostavby
obytných domů, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, dále na stavby, v
nichž fyzické osoby vlastní byty po dobu 15 let od kolaudace, dále na
obytné domy vrácené v restituci ve vlastnictví restituentů nebo osob jim
blízkých po dobu 15 let od roku 1993 a dále obytné domy ve vlastnictví
fyzických osob postavené do roku 1948, pokud v nich nájemní byty tvoří
více jak polovinu všech bytů nebo byly nejméně 15 let obsazeny jinými
osobami

než

vlastníkem

nebo

osobami

jemu

blízkými.

Podmínkou

osvobození je, že touto cestou uspořené prostředky budou využity na
údržbu dané stavby. Osvobození se také týká staveb

spravovaných

Pozemkovým fondem ČR, dále staveb převedených na Fond národního
majetku, dále staveb a jejich částí ve vlastnictví státem uznaných církví,
staveb a jejich částí sloužících školám a školským zařízením atd.
Následující osvobození od daně ze staveb jsou časově omezená.
Jedná se o obytné domy nebo jejich části s byty převedenými do vlastnictví
fyzických osob nebo státu, obcí a družstev. Zde je časové omezení na 10
let od roku 1993. Dále se jedná o stavby po provedení změny spočívající
v přechodu z vytápění pevnými palivy na vytápěno plynem, elektřinou nebo
jiný ekologický systém vytápění.
U daně z pozemku a daně ze staveb je zdaňovacím obdobím jeden
kalendářní rok. Rozhodný je přitom stav k 1.1. příslušného zdaňovacího
období.
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Podání daňového

přiznání

k dani z nemovitostí

musí

poplatník

uskutečnit do 31. 1. zdaňovacího období.
Pokud daň z nemovitosti nepřesáhne částku 1000 Kč, je splatná
najednou do 31. 5. zdaňovacího období (to samozřejmě platí i v případě
vyšší částky daně). U poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu je daň
splatná dvěma stejnými splátkami (do 31. 8., do 30. 11.). Ostatní poplatníci
platí daň ve čtyřech splátkách (do 31. 5., do 30. 6., do 30. 9., do 30. 11).

3.3.1.2 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň dědická je vybírána při bezúplatném nabytí majetku na základě
dědictví ze závěti či ze zákona. Tato daň se vztahuje na fyzické i právnické
osoby.
Poplatníkem dědické daně je ten dědic, který nabyl majetku na
základě rozhodnutí příslušného orgánu v řízení o dědictví. Daň uhrazuje
z nabytého majetku dědic (poplatník). Pokud dědictví připadne dvěma a
více dědicům do spoluvlastnictví, pak má každý z dědiců povinnosti uhradit
tu část daně, která odpovídá jeho dědickému podílu.
Předmětem dědické daně je nabytí majetku děděním. Za majetek se
považuje ze zákona nemovitosti (věci nemovité, byty a nebytové prostory) a
movitý majetek (věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a
cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty).
Pro stanovení předmětu daně dědické je důležité občanství a trvalý
pobyt zůstavitele v okamžiku smrti. Jestliže byl zůstavitel v době své smrti
občanem České republiky a měl na území České republiky i své trvalé
bydliště, pak se daň vztahuje na jeho celý movitý majetek jak v tuzemsku,
tak v cizině. Neměl-li zůstavitel v době své smrti v tuzemsku trvalý pobyt,
daň se bez ohledu na jeho občanství vybírá pouze z jeho movitého majetku
v tuzemsku.
U nemovitostí, které se nacházejí na území naší republiky, se
dědická daň vybírá bez ohledu na to, jaké bydliště a státní občanství měl
zůstavitel.
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Základem dědické daně je cena majetku, který je předmětem daně z
dědictví, nebo cena dědického podílu jednotlivce. U movitého majetku se
cenou rozumí cena obvyklá v době smrti zůstavitele, u nemovitostí pak cena
zjištěná podle zvláštních předpisů.
Pro účel výpočtu daně se cena snižuje:
O prokázané dluhy zůstavitele, pokud smrtí zůstavitele přešly na
dědice.
O cenu majetku osvobozeného od daně dědické.
O náklady spojené s pohřbem zůstavitele.
O odměnu a hotové výdaje notáře, který provádí úkony v řízení o
dědictví, a o cenu jiných povinností souvisejících s řízením o dědictví.

Daň darovací se uplatňuje za splnění předpokladu, že „darování
majetku je bezúplatný

převod

úkonu, a to jinak než smrtí

vlastnictví majetku na základě

právního

15

zůstavitele."

Poplatníkem darovací daně je fyzická osoba, má-li občanství ČR,
nebo cizinec

s dlouhodobým

či trvalým

pobytem

na

našem

území.

Právnická osoba je poplatníkem darovací daně, pokud má sídlo na území
České republiky.
Bezúplatné nabytí majetku je předmětem darovací daně. Majetkem
se rozumí

nemovitosti,

movitý

majetek

a jiný

majetkový

prospěch.

Předmětem darovací daně je i majetek darovaný z ciziny do tuzemska a
naopak, majetek, který byl pořízen v cizině z prostředků

darovaných

nabyvateli v cizině, pokud je vyvezen do tuzemska.
Základem darovací daně je cena bezúplatně nabytého majetku, která
je snížená:
O dluhy (prokázané) a cenu jiných povinností.
O cenu majetku, který je ze zákona osvobozen o daně darovací.
O clo a daně placené při dovozu.
Pro stanovení základu daně se u movitých věcí a jiného movitého
majetkového prospěch používají obvyklé ceny majetku nebo daru do ciziny.
U nemovitostí se používá cena zjištěná dle zvláštního předpisu. V případě
pohledávek, cenných papírů a hotovosti v cizích měnách se jejich přepočet
na koruny provádí podle kurzu pro nákup valut nebo deviz platného v den
42

nabytí majetku.
Sazby

dědické

a

darovací

daně

vycházejí

z rozdělení

(zúčastněných) do tří skupin podle jejich vzájemného

osob

příbuzenského

poměru.
I.

skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé

II.

skupina - příbuzní v řadě pobočné, manželé dětí a rodičů, děti
a rodiče manžela, osoby žijící ve společné domácnosti 1 rok

III.

skupina - ostatní fyzické či právnické osoby

V rámci každé skupiny jsou v závislosti na výši základu daně sazby
klouzavě progresivní.
Tabulka 9: Mezní daňové sazby daně darovací (v %)
Přes Kč
-

1 000 000
2 000 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000

Do Kč
1 000 000
2 000 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
a více

I. skupina
1,0
1,3
1,5
1,7
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

II. skupina
3,0
3,5
4,0
4,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,5
12,0

lll.skupina
7,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Zdroj: VANČUROVÁ, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha:
Vox Corisult, 2001, s. 185

Převodem nemovitostí se rozumí úplatný převod nebo přechod
vlastnictví k určité nemovitosti z jedné osoby na druhou.
Poplatník daně z převodu nemovitostí se určuje podle toho, jakým
způsobem je proveden převod vlastnictví nemovitostí. Při úplatném převodu
vlastnictví

nemovitostí je poplatníkem dosavadní vlastník

nemovitosti

prodávající danou nemovitost. Pokud je nemovitost nabyta vydržením nebo
výkonem rozhodnutí, vyvlastněním, konkurzem a vyrovnáním,

pak je

Poplatníkem daně nabyvatel nemovitosti.
Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo
přechod k vlastnictví nemovitosti. Při nabytí nemovitosti darováním je
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předmětem

daně

bezúplatné

zřízení

věcného

břemene

nebo jiného

(obdobného) plnění.
Základem daně z převodu nemovitostí je:
Cena nemovitostí zjištěná podle zvláštního předpisu a platná v den
nabytí nemovitosti (a to i v případě, že sjednaná cena nemovitosti je nižší) a
pokud je cena nemovitosti vyšší, pak platí cena sjednaná.
Cena

bezúplatně

zřízeného

věcného

břemene

nebo

jiného

která je platná v den

nabytí

obdobného plnění.
Cena

podle zvláštního předpisu,

nemovitosti, a to na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou
koupí najaté věci.
Sazba daně z převodu nemovitostí je 3% ze základu daně. Jde o
lineární sazbu daně a vzájemný příbuzenský vztah na ni nemá vliv.
Zákon o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitostí
umožňuje v některých případech osvobození od těchto daní. U daně
dědické a darovací je to například osvobození převodu mezi fyzickými
osobami do jisté výše majetku, což je závislé na skupině osob podle
příbuzenských vztahů.
U dědictví v první příbuzenské skupině (manželé, příbuzní v řadě
přímé) se v případě daně dědické uplatňuje naprosté osvobození veškerého
zděděného majetku, a to bez jakéhokoliv limitu. Od daně darovací jsou u
první skupiny osvobozeny movité věci osobní potřeby a na vklady na účtech
v České republice, peněžní prostředky a cenné papíry. Ve druhé (příbuzní
v řadě poboční a osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti) a třetí
příbuzenské skupině (fyzické osoby bez příbuzenského vztahu, právnické
osoby) se osvobození od daně dědické a darovací vztahuje samostatně na
movité věci osobní potřeby a na vklady na účtech v České republice,
peněžní prostředky a cenné papíry. Osvobození od daně dědické a
darovací má charakter částečného osvobození, to znamená, že se daň
vybere pouze z částky nad určený osvobozený limit.
U právnických osob je užíváno osvobození v případě bezúplatného
převodu na veřejně prospěšné účely (např. je-li nabyvatelem majetku Česká
republika, obce a církve, je-li nabytý majetek užit právnickými osobami
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k účelům

humanitárním,

kulturním,

vzdělávacím,

zdravotnickým

a

ekologickým apod.).
Poplatník je povinen podat daňové přiznání k daním do 30 dnů ode
dne rozhodného pro převod majetku (též platí i oznamovací povinnost pro
určité úřady). Správce daně vyměří daň platebním výměrem a poplatník ji
musí do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru zaplatit.

3.3.1.3 Daň silniční
Silniční daň je poměrně nový typ daně, jehož cílem je tvorba
finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě.
Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je
v technickém průkaze uvedená jako držitel vozidla nebo užívá na území
naší republiky vozidlo zaevidované v zahraničí. Fyzická osoba je ale
poplatníkem v případě, že je uvedené vozidlo využíváno k podnikání.
Poplatníkem silniční daně je dále stálá provozovna či jiná organizační
složka

osoby

s trvalým

pobytem

nebo

sídlem

v zahraničí,

dále

zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za
použití osobního automobilu (poplatník daně ale nesmí být sám držitel
vozu).
Předmětem silniční daně jsou silniční a motorová vozidla a jejich
přípojná vozidla, pokud je jim přidělena SPZ České republiky nebo jsou
evidována v zahraničí, pokud jsou provozována na území České republiky a
jsou využívána k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti.
Předmětem silniční daně nejsou zemědělské a lesní traktory a trvale
manipulační vozidla. Silniční dani nepodléhají motorová vozidla, která
využívají neziskové právnické osoby „v souladu s jejich posláním pro příjmy,
které nejsou předmětem

daně z příjmů právnických

osob."16

Zákon o silniční dani umožňuje některá osvobození od silniční daně
na

Př. podle druhu vozidla nebo podle vymezeného účelu, k němuž je

vozidlo používáno (přeprava poštovních zásilek, zdravotnická záchranná
služba, veřejná přeprava osob v městské hromadné dopravě apod.).
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Základem daně je u osobních automobilů objem válců motoru v cm3,
u tahačů, návěsů součet hmotnosti v tunách připadajících na nápravy a u
ostatních vozidel (např. nákladní vozidla a autobusy) je to celková hmotnost
v tunách a počet náprav.
Sazby daně jsou stanoveny pevnými absolutními částkami. Tyto
částky jsou různé podle druhu vozidel a pohybují se v rozpětí od 1 200 až
do 44 100 Kč. Je-li poplatníkem zaměstnavatel, může si při použití
automobilu zaměstnancem vybrat, zda uplatní 1/12 roční sazby za každý
měsíc, kdy je automobil používán, nebo zda použije sazbu 25 Kč za každý
den použití automobilu zaměstnancem pro služební účely.

Tabulkal 1: Vybrané sazby daně silniční u osobních automobilů
Osobní automobily
Objem válců
Do 800 cm3
Nad 800 cm3
Nad 1 250 cm3
Nad 1 500 cm3
Nad 2 000 cm3
[Nad 3 000 cm3

Sazba v Kč
1 200
1 800
2 400
3 000
3 600
4 200

Do 1 250 cmJ
Do 1 500 cm3
Do 2 000 cm3
Do 3 000 cm3

Zdroj: MARKOVA, H. Daňové zákony k 1. 5. 2004. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 71

Poplatník daně má právo na slevu na dani, pokud k přepravě zboží
využije

kombinovanou

v kontejneru

nebo

dopravu.

nákladním

To

znamená,

že

voze

použije

také

k přepravě

zboží

železnici

nebo

vnitrozemskou vodní cestu. U vozidla, které uskuteční v kombinované
dopravě po železnici ve zdaňovacím období:
-

více než 120 jízd, činí sleva 90 % daně,

-

od 91 do 120 jízd, činí sleva 75 % daně,

-

od 61 do 90 jízd, činí sleva 50 % daně,

-

od 31 do 60 jízd, činí sleva 25 % daně.

Zdaňovacím obdobím u silniční daně je jeden kalendářní rok. Pokud
během zdaňovacího období dojde k úpravě, která by základ daně a roční
sazbu daně změnila, daňovou povinnost v dané zdaňovacím období to
neovlivní.
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Daňové

přiznání

k silniční

dani

se

podává

do

31.

1.

roku

následujícího po uplynutí zdaňovacího období, na které je daň vyměřena a
placena. Daň je splatná předem formou čtyř stejných záloh (do 15. 2.,
15. 4., 15. 7., 15. 12. běžného zdaňovacího období).

3.3.2.1 Daně z příjmů fyzických osob

„Daň z příjmů fyzických osob je klasickou daní za zdaňovací

období,

18

jejíž základna se zjišťuje zpětně za určitý časový

úsek."

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všichni jednotlivci,
jejichž příjmy podléhají této dani. Poplatníky daně z příjmů fyzických osob
dělíme na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Daňovým rezidentem je
fyzická osoba s trvalým pobytem (tj. bydlištěm) na území České republiky
nebo se na území zdržující po dobu alespoň 183 dní. Pokud ale osoba,

která nemá trvalé bydliště v České republice, je v České republice za
účelem léčení, studia nebo se jedná o zahraničního odborníka vyslaného na
pomoc české osobě, pak se za daňového rezidenta nepovažuje.
Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost, což znamená,
že podléhá dani z příjmů fyzických osob svými celosvětovými příjmy.
Daňovým nerezidentem je osoba, která není daňovým rezidentem a
zároveň má příjmy ze zdrojů na území České republiky. Dani z příjmů
fyzických

osob

pak

podléhají

pouze

tyto

příjmy.

Daňová

povinnost

daňového nerezidenta je omezená.
Dani z příjmů fyzických osob podléhají všechny příjmy fyzických
osob, pouze s výjimkou případů, které nejsou předmětem daně, a to nejen
Příjmy peněžní, ale i příjmy mající podobu naturální a příjmy získané
směnou (například, když se dva živnostníci navzájem poskytnou bezplatně
služby). Předmětem daně jsou i dary (v souvislosti se zaměstnáním či
podnikáním) a jiné samostatně výdělečné činnosti (například spropitné).
Příjmy vyňaté ze zdanění daní z příjmu fyzických osob jsou:
-

Příjmy nabyté v rámci restituce a soudní rehabilitace,

"

příjmy podléhající daní dědické a darovací (dary a dědictví), mimo darů

souvisejících se zaměstnáním nebo podnikáním,
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-

příjmy mající pouze dočasný charakter (přijaté půjčky a úvěry).
Celá řada příjmů fyzických osob je od daně z příjmů fyzických osob

osvobozena. Jedná se zejména o příjmy sociálního charakteru, pojistné
plnění z pojištění majetku a odpovědnostního pojištění, příjmy z prodeje
majetku

(nesmí

být

předmětem

podnikání).

Tyto

a

ostatní

příjmy

osvobozené od daně z příjmů fyzických osob jsou vymezeny v zákoně o
dani z příjmů fyzických osob.
Zdaňovacím obdobím u daně z příjmů fyzických osob je jeden
kalendářní rok.
Všechny zdanitelné příjmy, které jsou základem daně z příjmů
fyzických osob, rozdělujeme do pěti dílčích daňových základů. Vymezení
dílčího základu je nutné z toho důvodu, že každý ze základních příjmů má
své specifické určená a využití.
Ovšem existují příjmy, které tvoří samostatné základy daně. Tyto
příjmy se zdaňují zvlášť a užívají se pro ně zvláštní sazby daně srážkou u
zdroje. Samostatnými základy daně mohou být pouze příjmy ze zdrojů na
území České republiky.
Sazba
diferenciovaná

daně

pro samostatní

podle

druhu

daňové

příjmu

(sazby

základy je
10%,

lineární,

15%

a

ale

20%.)

Nejfrekventovanější zvláštní sazbou, která se používá u příjmů tvořících
samostatné základy daně, je sazba 15%.
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Tabulka 12: Členění příjmů fyzických osob podléhajících dani z příjmů
DÍLČÍ DAŇOVÉ
SAMOSTATNÝ ZÁKLAD DANĚ
ZÁKLADY
Příjmy od dalšího zaměstnavatele do 5 000 Kč za
Příjmy ze závislé
měsíc
činnosti a funkční
požitky
Příjmy z podnikání a jiné
samostatné výdělečné
činnosti

Honoráře za příspěvky do hromadných sdělovacích
prostředků do 3 000 Kč za měsíc u 1 plátce (10%)
Výnosy z obligací, akcií atd.
Podíly na zisku z účastí na kapitálových
společnostech
Podíly na zisku tichého společníky

Příjmy z kapitálového
majetku

Výnosy z vkladů na vkladních knížkách a na
úsporných a osobních běžných účtech
Plnění z životního pojištění a soukromého
důchodového pojištění
Dávky z penzijního připojištění

Příjmy z pronájmu
Ceny z veřejných a sportovních soutěží (20%) 1)
Vypořádací podíly při zániku účasti na
kapitálových společnostech nebo družstvu

Ostatní příjmy

Likvidační podíl na kapitálové společnosti nebo
družstvu
Zdroj: VANČUROVA, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha'
Vox Consult, 2001, s. 97
1>
Nejsou-li osvobozeny od daně

První dva dílčí daňové základy zahrnují příjmy plynoucí z činnosti, a
to

zpravidla

soustavné.

Pro

převážnou

většinu

nejdůležitější součást celoživotního důchodu.

osob

se

jedná

Další dva dílčí

o

daňové

základy zahrnují příjmy plynoucí z majetku a do toho posledního jsou
zařazeny všechny další druhy příjmů.
V následujícím

schématu

je

jednotlivých dílčích daňových základů.
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zjednodušeně

zachycena

tvorba

Tabulka 13: Základ daně z příjmů fyzických osob
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

"

- výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů
= dílčí daňový základ z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
(nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji)
Příjmy z pronájmu

~

- výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů
= dílčí daňový základ příjmů z p r o n á j m u z á p o r n ^ T r o ž d í ^ ^
Příjmy z kapitálového majetku
= dílčí daňový základ příjmů z kapitálového majetku
Ostatní příjmy

a

-

- výdaje na dosažení příjmu (podle druhu příjmu do výše daného druhu příjmu)
= dílčí daňový základ ostatní příjmy

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
= dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky
Zdroj: VANČUROVA, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha:
Vox Consult, 2001, s. 98

V první skupině je dílčí daňový základ příjmů z podnikání a jiné
samostatné výdělečné činnosti a dílčí daňový základ příjmů z pronájmu. Pro
uvedené dílčí daňové základy platí velkorysejší pravidla pro uznávání
výdajů. Je zde dovolena i alternativa, že příjmy v dílčím daňovém základu
jsou nižší než výdaje k těmto příjmům uplatněné.
Do druhé kategorie patří dílčí daňový základ příjmů z kapitálového
majetku a dílčí daňový základ ostatní příjmy. Možnosti uplatnění výdajů
v těchto dílčích daňových základech jsou oproti předešlé skupině podstatně
omezené. Platí pro ně, že nemohou dosahovat záporných hodnot.
Poslední kategorii tvoří dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků. Jediným výdajem, který lze u těchto příjmů uplatnit je
pojistné sociálního pojištění. Tento dílčí daňový základ nikdy nemůže nabýt
záporné hodnoty.
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Úprava základu daně z příjmu fyzických osob představuje poměrně
složitou záležitost, protože základ daně se snižuje o odpočty, a to
standardní a nestandardní. Nestandardními odpočty se rozumí odčitatelné
položky. Odpočty, s výjimkou daňové ztráty, se odečítají od základu daně, a
to každý z nich nezávisle na ostatních, tj. bez pořadí. Daňovou ztrátu lze
odečíst pouze od souhrnu dílčích daňových základů s výjimkou příjmů ze
závislé činnosti a funkčních požitků. Standardní odpočty jsou stanoveny
paušálními částkami a nárok na ně vzniká, pokud jsou splněny podmínky
stanovené zákonem. Standardní odpočty mají sociální funkci a jejich cílem
je zohlednit sociální postavení poplatníka a částečně i celé domácnosti.
V současné době existuje pět druhů standardních odpočtů, které lze
rozdělit do dvou skupin. A to na ty, jež poplatní uplatňuje sám na sebe, a na
odpočty na vyživované osoby, které poplatník uplatňuje na některé členy
své domácnosti.
U některých standardních odpočtů dochází k jejich valorizaci.

Tabulka 14: Standardní odpočty ve zdaňovacích obdobích 2000 - 2004
Typ částky
Na poplatníka
Na dítě
Na dítě, je-li držitelem
pr. ZTP-P
Na manžela
(manželku)
Manžel(ka) držitel
průkazu ZTP-P
Na invaliditu
poplatníka:
- částečnou
- plnou
- držitel oř. ZTP-P
Pro studenta

2000
34 920
21 600

2001
38 040
23 520
47 040

1
2002
38 040
23 520
47 040

2003
38 040
23 520
47 040

2004
38 040
25 560
51 120

19 884
39 768

21 720
43 440

21 720
43 440

21 720
43 440

21 720
43 440

6 540
13 080
45 780

7 140
14 280
50 040

7 140
14 280
50 040

7 140
14 280
50 040

7 140
14 280
50 040

10 464

11 400

11 400

11 400

11 400

í-uiuj. mniMíuv/^, ...
/•
íiigiii a i. o.
i-rana: (jraaa, 2UU4 s 12"
VANČUROVÁ, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva Praha- Vox
Consult, 2001, s. 102; Pokyny k vyplněni přiznáni k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období (kalendářní rok). 2000, 2002, 2003

Základní

nezdanitelnou

částku

může

uplatnit

každý

poplatník

(výjimkou jsou příjemci starobního důchodu). Tato částka se uplatňuje
v celoroční výši.
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Nezdanitelná částka na dítě je uplatnitelná v případě, že dítě žije
s poplatníkem ve společné domácnosti, je buď nezletilé, nebo do věku 26
let a soustavně se připravující na budoucí povolání a nepobírající invalidní
důchod.
Pokud manžel, manželka nedosahují příjmů ve výši nezdanitelné
částky, může si poplatník odečíst odpovídající nezdanitelnou částku základu
daně. Platí ovšem pravidlo, že jedna vyživovaná osoba může být současně
uplatněna pouze jednou.
V případě, že poplatník má plnou nebo částečnou invaliditu, či je
držitelem ZTP-P, může si odečíst odpovídající částku základu daně.
Nezdanitelná částka pro studenta denního studia se uplatňuje
v případě, že poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání a
nedosáhl více než 26 let.
Nestandardní odpočty se na rozdíl od standardních neuplatňují
v paušální výši, ale v prokázané výši. Jejich výše však může být limitována.
K nestandardním

odpočtům

patří

daňová

ztráta

a

renivestiční

odpočet. Tyto odpočty jsou především projevem podpory podnikání ze
strany státu.
K dalším nestandardním odpočtům patří dary na veřejně prospěšné
účely. Tyto odpočty mají podpořit iniciativu poplatníků pro financování
neziskového sektoru. Může se jednat o dary peněžní i nepeněžní. Výše
odpočtů na dary na veřejně prospěšné účely je limitována. Minimální
velikost všech započitatelných darů v průběhu zdaňovacího období je
limitována částkou 1 000 Kč anebo dvěma procenty daňového základu,
jestliže 2% základu daně jsou méně než 1 000 Kč. Daňový základ lze snížit
uplatněním darů na veřejně prospěšné účely maximálně o 10%.
Dalším nestandardním odpočtem jsou úroky z úvěrů na bytové
potřeby. Jedná se o odpočet, který je součástí státní bytové politiky a má
podpořit individuální investice do vlastního bydlení. Za úvěr na bytové
potřeby je uznán pouze úvěr poskytnutý ze stavebního spoření nebo
hypotéční úvěr.
Nejmladší

z nestandardních

odpočtů

je

odpočet

zaplaceného

pojistného životního pojištění. Maximální výše tohoto odpočtu je stanovena
na 12 000 Kč.
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Pro osoby samostatně výdělečně činné byl stanoven

minimální

základ daně odpovídající fiktivnímu příjmu na úrovni 50 % průměrné mzdy.
Základ sníženy o standardní odpočty a nestandardní odpočty se před
výpočtem daně zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. Z něho se určí velikost
daně psotřednictvím sazby daně z příjmů fyzických osob. Sazba daně
z příjmů fyzických osob je kouzavě progresivní a v současné době má čtyři
daňová pásma.

Tabulka 15: Úprava základu daně a daně z příjmů fyzických osob
: 7ÁKLAD DANE z příjmů fyzických osob
POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZAKLAD DANÉ
SOUHRN DÍLCÍCH ZÁKLADŮ DANĚ kromě příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků
- daňová ztráta z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a daňová
ztráta z pronájmu
. odčitatelná položka na refinancování vybraného majetku
ZÁKLAD DANE z příjmů fyzických osob
- dary na veřejně prospěšné účely (v limitované výši)
+ připočitatelná položka při nesplnění podmínek pro uznání odčitatelné
položky na refinancování v minulých zdaňovacích obdobích
NEZDANITELNTČÁSTI ZAKLADU DANĚ
ZÁKLAD DANÉ z příjmů fyzických osob
- základní nezdanitelná částka
1 nezdanitelná částka na každé dítě v domácnosti
- nezdanitelná částka na manžela (ku)
^^ngTHgnitPhiájástka na invaliditu poplatníka
- pf^Hanitelná částka pro studenta
DAŇOVÝ ZÁKLÁDSNIŽENY O NEZDANITELNÉ ČÁSTKY A POLOŽKY
SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANÉ zaokrouhlený na celé stokoruny dolů
SAZBA D A Ň Ě Z Z Z
= DAN
- slevy na d a n í c h _ _ _

-

=~DANl^OJ5LĚVÁC]j
Zdroj' VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový rozhled. Praha: Vox Consult, 1995, s. 107
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Tabulka 16: Sazba daně z příjmů fyzických osob
ZE ZÁKLADU DANĚ
od Kč
do Kč

DAŇ

109 200
218 400
331 200
a více

0
109 200
218 400
331 200

15%
16 380 + 20% ze základu přesahujícího 109 200
38 220 + 25% ze základu přesahujícího 218 400
66 420 + 32% ze základu přesahujícího 331 200

Vox Consult, 2001, s. 114
Dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se
týká největší skupiny poplatníků. V rámci tohoto dílčího daňového základu
se zdaňují příjmy za práci ve mzdě.
„Příjem ze závislé činnosti je definován jako příjem ze
nebo

dřívějšího

pracovněprávního,

služebního

nebo

současného

členského

a

obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je
povinen dbát příkazů plátce."

19

Podstatným rysem závislé činnosti je, že

práce není tedy vykonávána vlastním jménem a na vlastní účet poplatníka,
ale podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí.
Příjmy ze závislé činnosti jsou všechny příjmy, které zaměstnavatel
vyplácí zaměstnancům, a to včetně naturálních příjmů. Převážný podíl daně
z příjmů ze závislé činnosti je vybírán v průběhu zdaňovacího období
formou záloh na daň u zdroje, a to zpravidla formou měsíční zálohy na daň.
Zálohu na daň či daň vypočítává a odvádí plátce daně, tj. zaměstnavatel.
Poplatník u zaměstnavatele podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům. Každý
poplatník si může zvolit jen jednoho zaměstnavatele, u kterého podepíše
prohlášení.

Prohlášení

je

první

podmínkou

k uplatňování

standardních a nestandarních odpočtů u tohoto zaměstanavatele.
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některých

Tabulka 17:
Výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti u
zaměstnavatele
Zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc (včetně naturálních požitků)
- příjmy osvobozené od daně
= hrubá mzda
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
= ZÁKLAD DANÉ
- STANDARDNÍ ODPOČTY OD ZÁKLADU DANĚ
= ZDANITELNÁ MZDA (zaokrouhluje se na celé stokoruny dolů)
Sazba daně
ZÁLOHA n a

d a N

Zdroj: VANČUROVA, A.; LACHOVA, L.: Daňový rozhled,
systému České republiky. Praha: Vox Consult, 1995, s. 115

učebnice

základů

daňového

Standardní odpočty, které se uplatňují při výpočtu zálohy na daň
z příjmu ze závislé činnosti, jsou totožné se standardními odpočty při
výpočtu daně z příjmů fyzických osob, pouze jsou vydělené počtem měsíců
kalendářního roku. Odpočty se pro zjednodušení zaokrouhlují na celé
stovky korun dolů. Pokud poplatník vykonává

práci ještě pro jiného

zaměstnavatele, nemůže u něho již uplatnit standardní odpočty od základu
daně. Pak je základem daně zúčtovaná mzda snížená o sražené pojistné.
Jestliže má poplatník příjmy ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů,
musí si sám zpravovávat a podávat daňové přiznání.
Pro výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů ze závislé činnost se
používají sazby daně z příjmů fyzických osob, kde daňová pásma mají
rozměr jedné dvanáctiny ročních pásem.

Tabulka 18: Tabulka pro výpočet měsíčních záloh daně ze závislé činnosti
ZE ZÁKLADU DANĚ
od Kč
do Kč
n
9 100
18 200
27 600

9100
18 200
27 600
a více

DAŇ
15%
1 365 + 20% ze základu přesahujícího 9 100 Kč
3 185 + 25% ze základu přesahujícího 17 000 Kč
5 535 + 32% ze základu přesahujícího 26 000 Kč

Zdroj: VANČUROVÁ, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha:
Vox Consult, 2001, s. 122
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Příklad na výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
Paní Marie Nováková (narozena 1960) je zaměstnána u akciové
společnosti Dřevosmont. V měsíci březnu měla hrubou mzdu 13 427 Kč.
Paní Marie Nováková uplatňuje u zaměstnavatele (Dřevosmont, a. s.)
nezdanitelné části na 1 dítě (ve věku do 26 let a soustavně se připravující
na budoucí povolání) a na svou částečnou invaliditu.
Řešení:
Hrubá mzda

Kč

Pojistné (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění)
/(13 430 x 0,08) + (13 430 x 0.045У

- 1 ВЯП Kř

Dílčí daňový základ

-j 7 5 0

Kč

Nezdanitelné části:
-poplatník

-iус

dítě

Kč

130 Kč

- poplatníkova částečná invalidita

_

Zdanitelná mzda

855

Kč

5 855 Kč = 5 860 Kč
Záloha na daň: 5 860 x 15

Kč

Paní Marie Nováková obdrží za měsíc březen čistou mzdu ve výši:
Hrubá mzda

13 427 Kč

-Pojistné

680 Kč

- Záloha na daň

879 Kň

= Vyplacená mzda

10 868 Kč

Všechny další příjmy, vyjma příjmů tvořící samostatné základy daně
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, se zdaňují samovyměřením
(poplatník si sám musí stanovit základ daně a daň.)
Jedná se o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání, podíl na základu
daně

společnosti

komplementářů

u společníků veřejných

komanditních

společností,

obchodních

společností

příjmy z převodu

a

a využití

průmyslových a jiných duševních práv a o příjmy z výkonu nezávislého
povolání.
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Fyzické osoby se mohou rozhodnout, zda budou výdaje na dosažení,
udrženi a zajištění přijmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
uplatňovat v celé jejich výši dle účetní agendy, nebo použijí
(procento z příjmů - v současné době 25%).

Poté

si

paušál

ale nad toto procento

může započíst pouze částku pojistného na sociální pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

3.3.2.2 Daň z příjmů právnických osob
Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou ty subjekty, které
nejsou fyzickými osobami. Opět se tu setkáváme s dělením poplatníků na
daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Daňovým rezidentem je taková
právnická osoba, která má své sídlo na území České republiky a je zapsána
v seznamu právnických osob. Za daňového

rezidenta se v určitých

případech považuje i stálá provozovna, kterou si na území České republiky
vybuduje právnická či fyzická osoba se sídlem v zahraničí.Taková právnická
osoba pak podléhá dani svými celosvětovými příjmy.
Daňovým

nerezidentem je

pak

právnická

osoba

se sídlem

v

zahraničí.Ta má omezenou daňovou povinnost a podléhá dani z příjmů
právnických osob pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.
Dalším typem dělení poplatníků daně z příjmů právnických osob je
dělení na podnikatelské subjekty (tyto subjekty podléhají dani z příjmů
právnických

osob svými veškerými

příjmy z činnosti a nakládání

s

majetkem) a na nepodnikatelské subjekty (tyto subjekty podléhají dani z
příjmů právnických osob v omezeném rozsahu).
Zdaňovacím

obdobím

je

obvykle

kalendářní

rok,

popřípadě

hospodářský rok, který začíná jiným měsícem, než je první měsíc v roce a
trvá po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Základ daně u právnických osob je odvozován od hospodářského
výsledku před zdaněním. Ten se poté pro účely určení základu daně z
příjmu právnických osob upravuje. Hospodářský výsledek je nutno očistit o
ty účetní položky, jež nejsou do tohoto výsledku zahrnuty a zároveň nejsou
součástí základu daně.
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Tabulka 19: Základ daně z příjmu právnických osob
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
- příjmy vyňaté z předmětu daně
- osvobozené příjmy
- příjmy nezdahrnované do základu daně (včetně samostatných základů daně, které
se nezahrnují do základu daně)
- rozpuštění rezerv nebo opravné položky, jejichž tvorba nebyla daňově uznaným
nákladem
+ částky zkracující příjmy (nepeněžní a mimoúčetní příjmy)
+ účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady
+ částka pojistného sociální pojištění sražené zaměstnanců a neodvedené ve lhůtě
—

- mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely
+ zrušení částek uplatněných v předešlých zdaňovacích obdobích
+- korekce základu daně předešlých období
= základ daně
Zdroj: VANČUROVA, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva

Praha-

Vox Consult, 2001, s. 149
Příjmy vyňaté z předmětu daně jsou především příjmy získané
dědědím či darováním.
U příjmů osvobozených od daně z příjmů právnických osob se jedná
zejména o příjmy z provozování ekologických zařízení, o úroky z přeplatku
na dani, o úroky z hypotéčních a zástavních listů a o regulované nájemné
za byty.
Příjmy nezahrnované do základu daně jsou částky, které byly u téhož
poplatníka zdaněny podle zákona o daních z příjmů, částky zúčtované do
výnosů při čerpání účetních rezerv a opravných položek (daňově neuznané)
a příjmy tvořící samostatné základy daně (přijaté dividendy nebo podíly na
zisku společnosti s ručním omezeným či družstev).
O výše uvedené položky se hospodářský výsledek pro stanovení
základu daně snižoval. Ovšem existují položky, o něž je nutné hospodářský
výsledek před zdaněním zvýšit. Především se jedná o částky nepeněžních
a mimoúčetních příjmů, které nebyly zahrnuty do výnosů. Dále se jedná o
mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely. Jsou to náklady,
které nejsou zachyceny v účetnictví daného účetního období.
Základ daně z příjmů právnických osob se snižuje o odpočty, stejně
jako u daně z příjmů fyzických osob. U této daně se však používají pouze
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nestandardní odpočty, a to ještě v menším počtu než u daně z příjmů
fyzických osob.

Tabulka 20: Úprava základu daně a stanovení daně
Základ daně
ODPOČTY (ODČITATELNÉ POLOŽKY)

- ztráta z podnikání
= mezisoučet 1
- reinvestiční odpočet
- odpočet části výdajů vynaložených na výuku učňů
= mezisoučet 2
- dary na veřejně prospěšné účely (max. 5% z mezisoučtu 2)
= základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhlený na celé tisíce dolů)
SAZBA DANÉ
= daň
SLEVY NA DANI
- slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopnosti
-1/2 srážkové daně z dividend sražené ve zdaňovacím období
= daň po slevě
Zdroj: VANČUROVA, A., aj. Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva. Praha:
Vox Consult, 2001, s. 189

Odčitatelně položky snižující základ daně jsou v tomto případě čtyři:
-

daňová ztráta

-

odčitatelná položka na reinvestice

-

odpočet části výdajů vynaložených na výuku učňů

-

dary na veřejně prospěšné účely
Pro uplatnění těchto odčitatelných položek musí právnická osoba

samozřejmě splňovat nezbytné předpoklady pro jejich odečet.
Také právnická osoba má možnost snížit daňový základ o daňovou
ztrátu vyměřenou za některé z předchozích zdaňovacích období. Lze ji
uplatnit

jako

odčitatelnou

položku

v maximálně

sedmi

následujících

zdaňovacích obdobích, za které byla vyměřena.
Reinvestiční odčitatelná položka (odpočet), o kterou může právnická
osoba snížit základ daně,

má daňově zvýhodnit

pořízení

některého

hmotného majetku, který lze odpisovat. Položka se uplatňuje podílem ze
vstupní ceny majetku (10 - 20%.)
V roce

2001

se

pro

právnické

osoby

zavedl

nový

druh

nestandardního odpočtu, který je velmi podobný reinvestičnímu odpočtu a
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má stejnou prioritu. Jde o odpočet 30% na výuku učňů. Konkrétně se jedná
o výdaje na provoz odborných učilišť. Musí se jednat o učební obor
odborného učiliště nebo středního odborného učiliště, který je zahrnut do
naší vzdělávací soustavy.
K odčitatelným položkám patří také dary na veřejně prospěšné účely.
Stejně jako u fyzických osob je limitována výše odpočtů. U právnických
osob je minimální hranice určena ve výši 2 000 Kč pro každý jednotlivý dar.
Horní hranice je stanovena na 5% daňového základu sníženého výše
uvedené tři odpočty.
Ze základu daně sníženého o odpočty a zaokrouhleného na celé
tisíce korun dolů se vypočítá daň prostřednictvím sazby daně z příjmů
právnických osob. Sazba daně z příjmů právnických osob je lineární a jejím
rysem je, že se v každém zdaňovacím období snižuje. K 1. lednu 2004
činila sazba daně z příjmů právnických osob 28%, k 1. lednu 2005 se snížila
na 26% a k 1. lednu 2006 bude ještě dále snížena na 24%.
Právnická osoba může uplatnit slevy na dani. Zákon o daních příjmů
definuje dva druhy slev na dani. První typ slevy je určen pro poplatníky, kteří
zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Výše slevy činí
18 000 Kč na jednoho zaměstnance se změněnou schopností, ale pokud se
jedná

o zaměstnance

se

změněnou

schopností

s těžším

zdravotní

poškození, výše slevy se zvyšuje na 60 000 Kč. Právnické osoby, které
zaměstnávají 50% těchto osob a zároveň mají celkem alespoň 20
zaměstnanců, mohou navíc uplatnit ještě relativní slevu na dani tak, že
použijí poloviční sazbu daně z příjmů právnických osob.
Další typ slevy týká odpočtu poloviny daně sražené zvláštní sazbou
z dividendového příjmu z akcie a podílových listů nebo podílů na zisku
společníků společností s ručením omezeným, komandistů v komanditních
společnostech a podílů na zisku plynoucích z členství v družstvech,
vyplacených splečností ve zdaňovacím období. Tato sleva se ovšem netýká
investičních společností a fondů.
Právnické osoby, stejně jako fyzické osoby nemající příjmy ze závislé
činnosti a funkčních požitku, platí zálohy na daň z příjmu právnickcých
osob.
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Právnické osoby mají možnost daňových odpisů pořízeného majetku.
Odepisují zejména hmotný majetek, nehmotný majetek a jiný majetek.
Majetek

se odepisuje

z vstupní

ceny

(pořizovací

cena,

reprodukční

pořizovací cena, zůstatková cena, zvýšená zůstatková cena a vlastní
náklady).

Tabulka 21: Rychlost odpisů hmotného a nehmotného majetku
Odpisová
skupina

Vybrané položky
automobily, autobusy, počítače, kancelářské
zařízení, programové vybavení
stroje a zařízení, nákladní vozy, traktory,
předměty práv průmyslového vlastnictví,
technicky a hospodářsky využitelné znalosti
kovové konstrukce, patenty, manipulační
techniky, lodě výtahy, kovové výrobky, motory
produktovody, věže, stožáry, komíny, sila
domy, budovy, mosty, tunely, silnice a dálnice,
bazény, lanové dráhy, vodní díla
Budovy hotelů, budovy administrativní, budovy
obchodních domů, muzea, knihovny, školy,
univerzity a budovy pro výzkum, budovy pro
bohoslužby, historické a kulturní památky

Doba
odepisování
(roky)

1

3/4

2

5

3

10

4

20

5

30

6

50

Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony. Úplné znění k 1.5. 2004. Praha: Grada, 2004, s. 51,
Daně z příjmů 2005. Brno: Computer Press, 2005, s. 61

Metody odpisování jsou dvojího druhu. První způsob je lineární, tzv.
rovnoměrné odpisování. Při použití tohoto způsobu odpisů se odepisuje
vždy ze vstupní ceny, a to prostřednictvím odpisových sazeb. Druhou
formou odpisů je degresivní, tzv zrychlené odpisování, které představuje
dosahování daňových úspor zejména v období těsně po pořízení majetku.
Místo odpisových sazeb používá odpisové koeficienty, s jejichž využitím se
prostřednictvím daného algoritmu stanovuje roční daňový odpis.
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3. 4 Ostatní daňové příjmy

Specifické postavení mezi daněmi má obecně pojistné na sociální
pojištění, které pokud plyne do veřejného rozpočtu či státních fondů, splňuje
všechny atributy daně. Tuto pozici má v českém daňovém systému pojistné
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění sice přímo do veřejného rozpočtu
neplyne, avšak z hlediska ekonomického pojetí se o daň jedná. Z hlediska
příjmů do státního rozpočtu se jedná o nejvydatnější typ daní v České
republice.
Pojistné na sociální pojištění se v České republice skládá z několika
různých subsystémů. Za prvé je to veřejné zdravotní pojištění, které slouží
ke krytí výdajů spojených s financováním nutné zdravotní péče v rozsahu
daném zákonnými pravidly.

Druhým systémem je nemocenské pojištění,

které má osobám pro nemoc nebo úraz krátkodobě neschopným výdělečné
činnosti

pomoci

subsystémem

nahradit

(z

chybějící

hlediska

potřeby

příjmy

z této

finančních

činnosti.

Třetím

prostředků

však

nejvýznamnějším) je důchodové pojištění, které pomáhá zejména v případě
dlouhodobé nebo trvalé neschopnosti pracovat (stáří, invalidita). Druhý a
třetí subsystém (tj. nemocenské a důchodové pojištění) jsou v zákonech
dohromady označovány jako sociální zabezpečení. Ani zdraví jedinci
v produktivním věku nejsou někdy schopni zabezpečovat své potřeby.
Jedním z významných důvodů tohoto stavu je nezaměstnanost. Proto je
čtvrtým subsystémem sociálního pojištění státní politika zaměstnanosti.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvádějí za zaměstnance
jejich zaměstnavatelé, a to tak, že jedna třetina pojistného se sráží
z hrubého příjmu zaměstnance a zbývající část hradí zaměstnavatel.
Zaměstnanec je osoba, která má zaměstnání. Za zaměstnání se považuje
zejména

každý

nemocenském

pracovně-právní
pojištění

vztah,

zaměstnanců.

který
Toto

zakládá
pojistné

účast

na

hrazené

za

zaměstnance je uznaným daňovým nákladem (výdajem) zaměstnavatele.
Vyměřovacím základem je v zásadě hrubá mzda očištěná o některé příjmy.
Sazba pojistného je lineární a jednotná.
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Pojistné na veřejné zdravotní pojištění hradí i osoby, které mají
příjmy

z podnikání

a jiné

samostatné

výdělečné

činnosti,

zákony

o

pojistném je nazývají osobami samostatně výdělečně činnými. Osobou
samostatně výdělečně činnou je osoba, která vykonává

samostatnou

výdělečnou činnost. Tou je například provozování živnosti. Toto pojistné
hradí i celá řada dalších osob, tzv. osoby bez zdanitelných příjmů.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti představuje jednu platbu, ve které je obsaženo pojistné na
nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti.
Pojistné za zaměstnance opět odvádějí zaměstnavatelé, vyměřovací
základ je téměř stejný jako u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Zhruba jednu čtvrtinu pojistného sráží zaměstnavatel z hrubého

platu

zaměstnance a zbytek opět hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a
tvoří jeho daňový náklad (výdaj).

Schéma 2: Sazby sociální pojištění používané u zaměstnanců

Zdroj: MÚLLEROVÁ, L; VANČUROVÁ, A. Daně v účetnictví. Praha: Vysoká škola

ekonomická, 2003, s. 53
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Vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných je totožný
s vyměřovacím základem pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Osoby
samostatně výdělečně činné hradí povinně pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. K nemocenskému pojištění se
přihlašují

dobrovolně.

Vyměřovací

základ je

pro

osoby

samostatně

výdělečně činné neúčtující v systému podvojného účetnictví definován jako
35 % z částky, o kterou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesáhnou
v rozhodném období výdaje. Pro osoby účtující v podvojném účetnictví je
vyměřovacím základem 35 % základu daně z příjmů z podnikání a jiné
samostatně výdělečné činnosti.

Schéma 3: Systém sociálního pojištění v České republice

Zdroj: MÚLLEROVÁ, L; VANČUROVÁ, A. Daně v účetnictví. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2003, s. 45
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4. Daňová problematika základních a středních škol

4.1 Česká vzdělávací soustava - základní a střední vzdělávání

Školství prošlo po roce 1989, stejně jako celá společnost, citelnými
změnami. „Škola musí usilovat o to, aby vzdělání mělo pro všechny žáky
smysl a osobní význam. To vyžaduje nejen změny obsahu
metod a forem výuky, ale i změnu klimatu a prostředí

vzdělávání,

školy."20

Mezi hlavní polistopadové změny patří vznik nových škol a způsobů
vzdělávání. Také byl ukončen monopol státu na poskytování vzdělávacích
služeb

a byla vypracována

nová

pravidla

pro

financování

školství.

K důležitým změnám náleží také to, že státním školám bylo umožněno
získat právní subjektivitu.
Tyto a další skutečnosti přispěly k tomu, že se v České republice
rozšířila struktura poskytovaných vzdělávacích služeb, rozšířila se možnost
volby způsobu vzdělávání i volba jednotlivých typů škol.
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Graf 3: Počet dětí, žáků a studentů ve vzdělávací soustavě v roce 2000
(celkem 2 171 922 osob)

vyskoškolské
9%

vyšší odborné
1%

předškolní
13%

úplné středr
odborné
10%

střední
odborné
7%
úplné středn
6%

základní

54%

Zdroj: REKTOŘlK, J., aj. Ekonomika a řízeni odvětví veřejného sektoru Praha' Ekopress
K
2002, s. 102
'

4.1.1 Základní školství

Základní vzdělávání je v České republice jedinou vzdělávací etapou,
které se ze zákona povinně účastní každé dítě v ČR a která vytváří základ
pro celoživotní učení u celé populace. Základním školám se po roce 1989
začíná vracet jejich dřívější role a význam. Velkou dynamikou se vyznačuje
dosavadní nárůst zejména malotřídních základních škol, kterých bylo v roce
1995 již 1 781. Více dětí tak může absolvovat první stupeň základní školy
přímo v místě bydliště, což omezuje možnost do školy dojíždět.
Základní škola má bez výjimky devět ročníků, což koresponduje i se
změnou délky povinné školní docházky na devět let. Kromě škol státních
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působí v České republice i základní školy soukromé a církevní, jejich podíl
je však relativně velmi malý.

Tabulka 22: Počet žáků 1. a 2. stupně na základních devítiletých školách
1995/

1996/

1997/

1998/

1999/

2000/

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1. stupeň 644 670

636 986

635 642

626 788

618 035

605 007

2. stupeň 359 895

463 110

456 834

455 627

543 283

451 853

Záci
celkem

1 004 565 1 100 096 1 092 476 1 082 415 1 161 318 1 056 860

Zdroj: REKTOŘÍK, J., aj. Ekonomika a řízeni odvětví veřejného sektoru. Praha- Ekopress
2002, s. 104

4.1.2 Střední školství

Střední školství se v České republice uskutečňuje ve třech stále
relativně oddělených druzích škol: všeobecné na gymnáziích, odborně
technické,

ekonomické,

zemědělské,

umělecké

apod.,

převážně

na

středních odborných školách a učňovské na středních odborných učilištích.
Střední

školství

doznalo

v rámci

české

vzdělávací

soustavy

největších změn, které se významně dotkly struktury tohoto vzdělávacího
stupně. Střední školy se výrazně přizpůsobily poptávce jak co do počtu
přijímaných studentů, tak co do zaměření i oborů studia. Došlo k „zahuštění"
sítě středních škol. Stejně jako v případě škol základních, i zde to znamená
omezení nutnosti dojíždět za vzdělání mimo místo bydliště. Vznikly nové
typy středních škol. Ze strany soukromých zřizovatelů je o oblast středního
školství poměrně velký zájem.
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4. 2 Základní a střední školy jako neziskové organizace
Školská zařízení a školy zřizuje kraj nebo obec od ledna 2003 jako
příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, a to na základě
novely zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.
Právě na základě výše uvedené novely bylo uloženo obcím a krajům, aby
v rámci své samostatné působnosti zajistily od 1. ledna 2003 změnu právní
formy a přechod škol a školských zařízení, které neměly právní subjektivitu
a jejichž zřizovatelem byla obec nebo kraj. (Školská zařízení a školy zřizují
také ministerstva.

Tato zařízení

organizace

školské

nebo

mají

právnické

pak
osoby.

formu státní

příspěvkové

Registrované

církve

a

náboženské společnosti, které mají právo zřizovat církevní školy, a ostatní
právnické osoby nebo fyzické osoby mohou také zřizovat školy a školská
zařízení jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby, a to
podle zvláštních právních předpisů.)
Příspěvková

organizace

patří

k

neziskovým

(nevýdělečným)

organizacím, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Jsou
to vesměs organizace založené za účelem provozování činnosti ve
prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Příspěvkové organizace
územních samosprávných celků jsou pojaty jako právnické osoby, které
jsou

co

do

financování

do

značné

míry

závislé

na

prostředcích

poskytovaných zřizovatelem. Protože nejsou zřízeny nebo založeny za
účelem podnikání, musí být právnickou osobou. Mají tedy svého zřizovatele,
zakládají se podle různých právních předpisů

a podléhají registraci na

místech určených jim zákonem, podle kterého jsou zřízeny.
Financování škol je založeno na principu vícezdrojového financování.
Zákonem je stanoveno, že zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci
tzv. příspěvek na provoz. Tímto příspěvkem se rozumí prostředky určené na
financování neinvestičních výdajů příspěvkové organizace (např. prostředky
na elektrickou energii apod.)
Stát hradí přímé náklady na vzdělávání, a to zejména mzdové
prostředky, povinné odvody (výdaje na úhradu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních
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a sociálních potřeb,) učební pomůcky a rozvojové a inovační programy.
Školy také mohou žádat o granty na nejrůznéjší účely spojené se
vzděláváním, které vypisuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
Podle nového školského zákona, platného od 1. ledna 2005, mohou
mít školy a školská zařízení ještě jinou formu právní subjektivity. Jedná se
o tzv. školskou právnickou osobu. Ve své podstatě se jedná o univerzální
právní formu pro všechny zřizovatele, ve které by mohli

poskytovat

vzdělávání nebo školské služby. Zejména výhodné se to jeví pro církevní
školy a školská zařízení, které doposud měly k získání právní subjektivity
podle církevního zákona, který navazoval na občanský zákoník, dost
složitou cestu. Je u ní například výslovně stanoveno, že hlavní činností
bude vzdělávací činnost nebo provozování školských služeb, a v zákoně
jsou jednoznačně a hlavně jednoduše definovány řídící orgány. Zapsání
školské právnické osoby do rejstříku školských právnických osob a do
rejstříku škol a školských zařízení neznamená nezbytnost dvojího řízení,
protože se podává pouze jedna žádost.
Školy zřizované obcemi, kraji a ministerstvem jsou příspěvkovými
organizacemi, které sice mají právní subjektivitu, ale nehospodaří s vlastním
majetkem.

Vždy

hospodaří

s

majetkem

zřizovatele.

Forma

školské

právnické osoby dává zřizovateli možnost převést určitý majetek přímo na
školu. Škola pak může mít svou vlastní budovu, své vlastní vybavení, může
získávat dary, z nichž se nemusí zodpovídat svému zřizovateli, pokud k
tomu dostane právě od zřizovatele oprávnění. Vztah k majetku musí být
vyřešen už ve zřizovací listině.
Vyvstává otázka, zda je nutné, aby škola, která je příspěvkovou
organizací

obce,

kraje

nebo

ministerstva,

začala

jednat

se

svým

zřizovatelem o převodu právní formy na školskou právnickou osobu.
Odborníci se shodují, že ve školách a školských zařízeních zřízených
veřejnými zřizovateli zůstane zachován zásadní vliv zřizovatele (jde o věci
vázané na státní rozpočet, případně rozpočet územního samosprávného
celku) a školská právnická osoba bude tedy zřejmou výhodou zejména pro
církevní, ale i soukromé zřizovatele.
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Příjmy školy jako příspěvkové organizace a školské právnické osoby
jsou zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtů
územních samosprávných celků, dále příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,
finanční prostředky přijaté od zřizovatele, úplata za vzdělávání a školské
služby a v neposlední řadě také dary a dědictví. Školská právnická osoba
může mít navíc příjmy z majetku ve svém vlastnictví.

Tabulka 23: Počty zaměstnanců ve školství (stav k 2003)
Zřizovatel
Celkem
Z toho:
stát (MSMT)
obec
kraj
soukromý
církev

Průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců
279 199,8
38 457,1
142 880,7
86 694,6
9 213,9
1 953,5

Zdroj: Počty zaměstnanců a mzdové prostředky (bez OON / OPPP) ve školství - podle
zřizovatele [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003 [cit. 2005-02-09].
Dostupné na WWW: <http://www.uiv.cz/clanek/459/848>

4. 3 Daňová specifika základních a středních školy jako
organizací

neziskových

Tato kapitola se věnuje jednotlivým typům daní, které se v prostředí
školy a školských organizací, jakožto právnických osob neziskového typu,
objevují.

Nebudu popisovat zdanění

neziskového sektoru v celé šíři,

zaměřím se pouze na užší oblast škol a školských organizací. Z toho
vyplývá i fakt, že neuvádím všechny daně užívané v

neziskových

organizacích, ale vymezuji pouze ty daně, s nimiž se v hlavní a doplňkové
činnosti setkáváme u škol a školských organizací.
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4.3.1 Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto zákona je zdanění
právnických osob, paragraf 17 a následující, které řeší také záležitosti
neziskových organizací. „Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou
fyzickými osobami, a poplatníky jsou také organizační složky státu,"21
Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendářní rok, popřípadě hospodářský
rok, který začíná jiným měsícem, než je první měsíc v roce a trvá po dobu
dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Pro neziskové organizace, to znamená i pro školy a školská zařízení,
platí zvláštní daňový režim. Oproti běžnému podnikatelskému subjektu je u
neziskových

organizací

vymezen

předmět

daně

z příjmů

úžeji.

Dani

podléhají v zásadě pouze příjmy z činností, ve kterých dosahují zisk. Ovšem
kladný základ daně vzniká pouze za předpokladu, že příjmy jsou vyšší než
výdaje.
Neziskové organizace mají různé typy příjmů, a to příjmy, které
nejsou předmětem daně, příjmy, které jsou sice předmětem daně, ale jsou
od daně osvobozené a příjmy, které jsou předmětem daně.
U neziskových organizací nejsou předmětem daně příjmy z činností
vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady, popřípadě výdaje
vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší než příjmy.
Činnosti, které jsou provozovány neziskovou organizací jako její poslání a
jsou tedy důvodem její existence, jsou zařazeny pod činnost hlavní. Tyto
činnosti jsou upraveny např. statutem, stanovami, zvláštními předpisy nebo
zřizovacími a zakladatelskými listinami neziskové organizace. U škol a
školských zařízení je touto hlavní činností vzdělávání žáků a studentů a tato
hlavní činnost je zakotvena ve zřizovací listině dané vzdělávací instituce.
Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně, patří příjmy získané
zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movitých věcí, přičemž za
movité věci se považují i peníze. Hovoří se o tzv. sponzorském daru. Dary
jsou u škol a školských organizací častou formou příjmů. Dar poskytnutý na
školství se prokazuje pomocí darovací smlouvy.
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Dále do této skupiny patří také příjmy z úroků na běžném účtu škol a
školských

organizací.

A

to

podle

zásady,

že

poskytované

dotace

z veřejných rozpočtů nemohou být zdaňovány. Na běžném účtu škol a
školských organizací mohou být uloženy převážně příspěvky a dotace a
bylo by velmi obtížné propočítávat, jaká část úroků představuje úroky
z uložených rozpočtových prostředků na běžném účtu a jaká část jsou úroky
z uložených doplňkových prostředků na běžném účtu. Nejjednodušším
řešením bylo tedy úroky z vkladů na běžném účtu z předmětu daně z příjmů
právnických osob vyloučit. Je také v zájmu škol a školských zařízení sjednat
si běžný účet za co nejvýhodnějších podmínek.
Dalším typem příjmů neziskových organizací jsou, jak jsem výše
uvedla, příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale jsou od daně
osvobozeny. Od daně z příjmů jsou osvobozeny kupříkladu úrokové příjmy,
které plynou z prostředků veřejné sbírky pořádané na financování činnosti
ve vědě, vzdělávání a školství.
Posledními příjmy neziskových organizací jsou příjmy, které jsou
předmětem daně. U škol a školských organizací mezi tyto příjmy patří
příjmy z hlavní činnosti, pokud je zisková a příjmy z doplňkové činnosti.
Doplňková činnost je provozována za účelem dosažení vlastního příjmu
z majetku, jenž je určen také pro výkon hlavní činnosti. Tato činnost je
posuzována jako vedlejší, doplňková k činnosti hlavní (což je u škol obvykle
vzdělávání) a jedná se zejména o nejrůznější pronájmy prostor školy (třídy,
tělocvičny, hřiště, bazény apod.) a pořádání různých kurzů. Předmětem
daně se také mohou u neziskových organizací stát členské příspěvky.
Obvykle se stává, že příjmy od zřizovatele, dotace, dary, členské
příspěvky a příjmy z hlavní činnosti nejsou v takové výši, aby plně pokryly
výdaje neziskových organizací, čímž zdaňování dosažených příjmů snižuje
ekonomický výsledek.
Neziskové organizace mohou základ daně podle paragrafu 20
odstavce 7 výše uvedeného zákona o dani snížit až o 30%, maximálně však
o 1 000 000 Kč v případě, že použijí takto získané prostředky ke krytí
nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou
předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících obdobích. V
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případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve
výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
Neziskové

organizace

uplatňují

od

základu

daně

následující

odčitatelné položky: daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období,
10-20

% vstupní ceny hmotného majetku, tzv. reinvestiční položku

(neziskové organizace samozřejmě mohou pořizovat dlouhodobý majetek
pro výkon hlavní a hospodářské činnosti, bez ohledu na to, zda příjmy
z nich budou podléhat dani z příjmů či nikoliv, a tento majetek odepisovat
v souladu se zákonem) a od základu daně lze dále odečíst 30 % výdajů
(nákladů) vynaložených podle paragrafu 24 odstavce 2 písmene j) bodu 3
na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť
a

učebních

oborech

učilišť,

které jsou

součástí

výchovně

vzdělávací

soustavy.

Je nutné zmínit, že dosažení základu daně do 300 000 Kč
neznamená, že škola nebo školská organizace nepodává Přiznání k dani
z příjmů právnických osob. Jen pokud má nezisková organizace příjmy,
které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, je od
povinnosti podat přiznání osvobozena.
Jakákoliv právnická či fyzická osoba může bez rozdílu snížit základ
daně o vybrané položky v případě, že jejich zaměstnanci jsou také lidé se
změněnou pracovní schopností. Nejmenší částka snižující daň je 18 000 Kč
za

každého

zaměstnance

se

změněnou

pracovní

schopností

podle

přepočteného počtu těchto zaměstnanců.
Základ daně tvořeným příjmy, které jsou předmětem daně, sníženým
o příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob a daňově
uznatelné výdaje související se zdanitelnými příjmy, se sníží o odčitatelné
položky a vybrané položky a z tohoto sníženého základu daně se vypočte
sazba daně. Pokud základu daně není vyšší než 300 000 Kč, rovná se daň
z příjmů právnických osob nule.
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4.3.2 Daň z přidané hodnoty

Neziskové organizace se mohou stát i plátcem daně z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pokud
provádějí zdanitelná plnění a obrat za tato zdanitelná plnění v období tří po
sobě jdoucích měsíců překročí 1 000 000 Kč, aniž by se jednalo o
zdanitelná plnění osvobozená. Do obratu se nezapočítává obrat z činností,
které jsou od daně z přidané hodnoty osvobozená.
Výchova a vzdělávání jsou podle paragrafu 31 zákona č. 586/1992
Sb. o DPH

osvobozeny od daně. Osvobozena od daně je i vzdělávací

činnost poskytovaná vysokými školami. V zákoně o DPH se píše, že
výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí výchovná a
vzdělávací

činnost

uměleckých

školách,

poskytovaná
učilištích,

v

základních

středních

školách,

odborných

základních

učilištích

nebo

střediscích nebo pracovištích praktického vyučování, gymnáziích, středních
odborných školách nebo speciálních školách, vysokých školách nebo
předškolních zařízeních nebo školských zařízeních nebo činnost prováděná
za účelem rekvalifikace zabezpečovaná pověřenými výchovně vzdělávacími
zařízeními.
Rekvalifikací není pořádání seminářů, školení a přednášek

na

komerční bázi (zejména přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kvalifikační
kurzy nebo přípravné kurzy ke studiu) osobami, které nejsou pověřenými
vzdělávacími zařízeními, a taková činnost je poskytováním služeb, které
podléhají běžnému režimu zdanění a zdaňují se platnou sazbou daně ve
výši 5 %.
Vzhledem k tomu, že vzdělávací činnost je v uvedených školách a
školských

zařízeních

zařazených

v

síti

škol

poskytována

v

rámci

akreditovaných studijních programů, což jsou státem uznané vzdělávací
programy, na které stát přispívá prostředky ze státního rozpočtu, zůstává i
nadále jejich vzdělávací činnost v režimu osvobozeném od daně. Pokud tyto
školy a školská zařízení nebyly za účinnosti původního zákona o DPH ze
své vzdělávací činnosti plátci daně z přidané hodnoty, nestávají se jimi ani
podle nové právní úpravy zákona o DPH (platné k 1.5. 2004.)
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Daň z přidané hodnoty hradí tedy pouze školy či školská zařízení,
pokud provozují mimo svou hlavní činnost také komerční (doplňkovou,
vedlejší) činnost a výše jejich obratu překročí částku 1 000 000 Kč za
nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců. Přitom obratem u veřejnoprávního
subjektu se rozumí

obrat za zdanitelná

plnění

uskutečněná

účetní

jednotkou.
Základní sazbu DPH (19%) budou hradit subjekty, které poskytují
komerční vzdělávací služby, např. vzdělávací agentury, které nejsou
zařazeny v uvedené síti škol nebo nejsou výchovně vzdělávacími zařízeními
pověřenými prováděním rekvalifikace, ovšem opět pouze v případě, že
jejich roční obrat překročí 1 milion Kč. V tom případě zvýšení daně uhradí
účastník studia jako konečný spotřebitel. V případě komerčních subjektů,
které nemají akreditované studijní programy, není důvod k osvobození od
daně či přesunu do snížené sazby, protože se jedná o čistě komerční
aktivity.
Základní sazbu daně budou však hradit také např. studenti v
přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, účastníci vzdělávání třetího
věku apod. MŠMT v rámci připomínkového řízení žádalo o přesun do
snížené sazby. Nebylo možné mu však vyhovět s poukazem na požadavek
slučitelnosti českých právních předpisů s právem EU.

4.3.3 Silniční daň

Ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších
předpisů vyplývá, že předmětem silniční daně jsou silniční a motorová
vozidla a jejich přípojná vozidla, pokud je jim přidělena SPZ České republiky
nebo jsou evidována v zahraničí, pokud jsou provozována na území České
republiky a jsou používána či určena k podnikání nebo kjiné samostatně
výdělečné

činnosti

nebo

v přímé

souvislosti

s podnikáním

nebo

k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů. To se
týká organizací, které jsou založeny nebo zřízeny k jiným účelům, než je
podnikání.
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Ministerstvo financí vydalo pro zpřesnění tohoto ustanovení Pokyn
D -112, který specifikuje, že u těchto poplatníků jde o platby za silniční
motorová vozidla používaná ve všech činnostech, ze kterých plynou příjmy
podléhající daním z příjmů. Jsou to vozidla, která jsou plně nebo zčásti
používána v hlavní i vedlejší, doplňkové činnosti. Z toho vyplývá, že
provozuje-li

nezisková

organizace

(tedy

i školy

a školská

zařízení)

hospodářskou činnost nebo i v rámci hlavní činnosti vykonává činnosti
podléhající dani z příjmů, je i tato organizace plátcem silniční daně. Plátcem
silniční daně bude organizace i případě, že povolí pracovníkovi použít při
pracovní cestě vlastní vůz a vyplacené cestovní náhrady budou sloužit jako
uznávaný daňový výdaj ve zdaňované činnosti.

4.3.4 Daň z nemovitostí

Zákon o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů vymezuje, že poplatníkem je vždy vlastník pozemku či stavby,
právnická i fyzická osoba.. U pozemku, stavby, bytu nebo samostatného
nebytového prostoru ve vlastnictví státu je poplatníkem daně organizační
složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních předpisů .
Zákon uvádí výčet subjektů, jejichž pozemky a stavby jsou od daně
osvobozeny. Osvobození, která se týkají škol a školských organizací jsou
následující. Osvobozeny od daně z nemovitosti jsou pozemky a stavby
tvořící jeden funkční celek sloužící školám a školským zařízením, muzeím a
galeriím, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením
sociální péče, nadacím, památkové stavby a s nimi související pozemky,
které jsou veřejně přístupné, stanovené vyhláškou Ministerstva financí
České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky.
Jsou-li pozemky a stavby a samostatné nebytové prostory pronajaty
organizační složce státu, obci, kraji nebo příspěvkové organizaci a nejsou
využívány k podnikatelské činnosti, jsou od daně z nemovitosti osvobozeny.
Pokud by ale organizace založená nebo zřízená k jiným účelům, než je
podnikání,

pronajímala

pozemky

a
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stavby

subjektům,

které

nejsou

organizační složkou státu, obcí, krajem nebo příspěvkovou organizací,
stanou se poplatníkem daně z nemovitostí.
Nárok na osvobození se uplatňuje podáním daňového přiznání.

4.3.5 Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

V zákonu č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů je pro neziskové
subjekty významná především úprava daně darovací, neboť jedním ze
zdrojů jejich financování jsou právě dary. Dar přijatý neziskovou organizací
(tedy i právnickou osobou provozující školské zařízení) je sice předmětem
daně darovací, aleje od daně osvobozen.
Obdobně

je

u

neziskových

organizací

od

uvedených

daní

osvobozeno bezúplatné nabytí majetku určené na financování zařízení a
humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví,
sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a
mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami,
které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na
území České republiky,
Nárok na osvobození se uplatňuje podáním daňového přiznání.
Přiznání k dani darovací se podává do 30 dní po uplynutí každého pololetí a
do přiznání se zahrne veškerý bezúplatně nabytý majetek.
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5. Praktické užití vybraných daní v prostředí základní a
střední školy

V praktické části své diplomové práce se zabývám užitím vybraných
daní ve školním prostředí. Mým cílem této části diplomové práce je ukázat,
jakým způsobem školy jakožto právnické osoby neziskového charakteru
zpracovávají konkrétní daně. Pro svůj záměr jsem si vybrala dvě základní
školy a jednu střední školu a na základě souhlasu ředitelů jednotlivých škol
jsem začala od účetních a ekonomů daných škol získávat materiály a
pramenné podklady pro praktickou část mé práce. Na příkladech níže
uvedených škol ukážu daň z příjmů právnických osob, daň darovací, daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daň
z přidané hodnoty.
Informace, a zejména pak data uvedená v této části mé práce
vycházejí z konzultací na jednotlivých školách, ale protože se do jisté míry
jedná o citlivá fakta, ředitelé škol, ve kterých jsem prováděla sběr dat, si
přáli, abych zachovala co největší anonymitu jejich škol.

5. 1 Gymnázium se všeobecným zaměřením, Praha 5 - Smíchov

Toto čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením má právní
formu příspěvkové organizace a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha.
Střední škola získala právní subjektivitu na začátku roku 1999, kdy měla
právní formu rozpočtové organizace (tento typ organizace byl přímo
napojen na rozpočty státních orgánů, kam tyto organizace odváděly své
příjmy a odkud byly hrazeny jejich náklady.) Škola má v současnosti 55
zaměstnanců - 38 pedagogických zaměstnanců a 22 nepedagogických
zaměstnanců.
Školu v tomto školním roce navštěvuje 448 studentů.
Tato škola má příjmy ze své hlavní činnost, kterou je poskytování
vzdělávání, a z doplňkové činnost, jež se skládá zejména z pronájmu
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učeben ke konání přípravných kurzů na přijímací zkoušky na vysoké školy a
jazykových kurzů.
V této škole jsem měla možnost mluvit s účetní, která pro danou
střední školu zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců.

Bude se proto

podrobněji zabývat daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
z funkčních požitků u pedagogických zaměstnanců.

5.1.1 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků

Škola

využívá

k zaměstnávání

pracovníků

pracovní

smlouvu

a

dohodu o provedení práce. S pedagogickými zaměstnanci zaměstnanými
na hlavní pracovní poměr se uzavírá pracovní smlouva se zákonnou
tříměsíční zkušební lhůtou. Může být uzavřena na dobu určitou nebo dobu
neurčitou, ale po dvou letech musí být pracovní smlouva vždy uzavřena na
dobu neurčitou. Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
upravuje Zákoník práce, č. 65/1965 Sb. Po dvou měsících získává nový
zaměstnanec osobní hodnocení, které se konkrétně na této střední škole
pohybuje v rozmezí 1 000 až 2 000 Kč (Osobní ohodnocení se vypočítává
jako určité procento ze mzdy.) (Ve školách, které jsem navštívila, se osobní
ohodnocení pohybovalo v rozmezí 5 - 10 % z hrubé mzdy.) Zaměstnanec je
ohodnocen podle nařízení vlády 330/2003 Sb., O platových

poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V příloze č. 2 tohoto nařízení
je uvedena stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
pro zaměstnance uvedené v paragrafu 5 odstavce 1, kam spadají i učitelé.
Právě podle této stupnice je nový zaměstnanec ohodnocen (viz Příloha 1.)
Záležitosti týkající se poskytování platu a odměny za pracovní
pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele pak upravuje zákon 143/1992
Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech.
Všichni

pedagogičtí

zaměstnanci

tohoto

gymnázia

mají

vysokoškolské vzdělání pedagogického směru (bakalářské 2, magisterské
34, doktorské 2), pouze jeden zaměstnanec má vysokoškolské vzdělání
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jiného směru, ale v současné době si na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy doplňuje potřebné vzdělání, a tudíž je zařazen do stejné platové
třídy jako ostatní zaměstnanci, tj. do 12. platové třídy. Do 13. platové třídy
na stupnici platových tarifů spadá výchovná poradkyně. Průměrná praxe
pedagogických pracovníků je 20 let. Následující tabulka zachycuje věkovou
strukturu pedagogických pracovníků gymnázia.
Tabulka 25: Věková struktura pedagogických pracovníků, Gymnázium,
Praha 5 - Smíchov
Do 30 let
včetně

31 - 4 0

41 - 50

51 - 6 0

Nad 60
let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

Počet

10

11

6

12

3

3

44,10

Z toho
žen

6

8

6

9

1

1

43,26

Věk

Druhým typem pracovně pracovněprávního vztahu je dohoda o
provedení práce, podle které může zaměstnanec odpracovat pro jednoho
konkrétního zaměstnavatele až 100 hodin ročně. Podstatné u této dohody
je, že se nepovažuje za zaměstnání,

protože nezakládá

účast

na

nemocenském pojištění zaměstnanců. U této dohody se provádí tzv. daň
srážkou, do základu daně se nezapočítává účast na pojistném. Pokud
úhrnná výše příjmů v měsíci podle této dohody nepřesáhne částku 5 000 Kč
(podle zákona 586/1992 Sb.), což je případ této střední školy, odvede škola
jako zaměstnavatel daň z příjmů srážkou ve výši 15 % z daňového základu
(pokud

úhrnná výše

příjmů za

měsíc

přesáhne

sumu

5 000

Kč,

zaměstnavatel odvede zálohu ve výši 20% z daňového základu.) Tento typ
dohody používá škola jako zaměstnavatel například u pedagogů, kteří
organizují ve škole nějakou zájmovou činnost.
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Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti.
Pan Jaromír Novák (narozen 1960) je pedagogickým zaměstnancem
pražského gymnázia se všeobecným zaměřením na hlavní pracovní poměr.
Vyučuje český jazyk a základy společenských věd. Gymnázium je jediným
zaměstnavatelem pana Nováka. Za měsíc březen 2004 měl hrubou mzdu
20 442 Kč (Podle stupnice platových tarifů 12. platová třída, 8. platový
stupeň; dále osobní příplatek 1 822 Kč a příplatek za práci třídního učitele
ve výši 400 Kč.) Pan Novák uplatňuje u tohoto zaměstnavatele odpočet na
jedno nezletilé dítě. Pan Novák si platí pojistné na soukromé životní
pojištění. Dále pan Novák platí členské příspěvky člena odborové
organizace.

Hrubá mzda

20 442 Kč

Pojistné (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění)
/(20 442 x 0,08) + (20 442 x 0.045)/

- 2 555 Kč

Dílčí daňový základ

17 887 Kč

Nezdanitelné části:
- poplatník

- 3 170 Kč

- 1 dítě

- 2 130 Kč

Nadstandardní odpočty:
- členské příspěvky člena odborové organizace
Zdanitelná mzda

-

70 Kč
12 517 Kč

12 517 Kč = 12 500 Kč
Záloha na daň: 1 365 + (3 417 x 0,20)

2 048Kč

Pan Jaromír Novák obdrží za měsíc březen 2004 čistou mzdu ve výši:
Hrubá mzda

20 442 Kč

- Pojistné

2 555.KČ

-Záloha na Haň

2 048Kč

= Vyplacená mzda

15 839 Kč
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Roční vyrovnání daňové povinnosti u daně z příjmů ze závislé činnosti
Úhrn příjmů

239 873 Kč

Úhrn pojistného

29 995 Kč

Dílčí základ daně

209 878 Kč

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 1 zákona)
-

základní nezdanitelná částka

38 040 Kč

-

na vyživované děti

25 560 Kč

-

na manžela (manželku)

0 Kč

-

na částečnou invaliditu

0 Kč

-

na plnou invaliditu

q

-

poplatník držitelem průkazu ZTP/P

0 Kč

-

poplatník

je

studentem

soustavně

se

připravujícím

na

^

budoucí

povolání

Q K£

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 8 zákona)
hodnota darů

^

0

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 10 zákona)
úroky z úvěru (úvěrů)

0

Kč

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 12 zákona)
-

pojistné na penzijní připojištění

0 Kč

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 13 zákona)
-

pojistné na soukromé životní pojištění

2 981 Kč

Nezdanitelné částky (paragraf 15 odstavec 14 zákona)
-

členské příspěvky člena odborové organizace

Nezdanitelné části celkem

840 Kč
67 421

Kč

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený na celé stovky Kč
dolů

)

142 400 Kč

Vypočtená daň

02Q

Úhrn sražených záloh na daň

Kč

24 035 Kč

Přeplatek

+ 1015 Kč
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Jak je vidět, roční vyrovnání daňové povinnost u daně z příjmů ze
závislé činnosti prokázalo v případě pana Jaromíra Nováka přeplatek ve
výši 1 015 Kč. Tento přeplatek může být způsoben tím, že příjmy byly
v jednotlivých měsících zdaňovacího období výrazně diferencovány,

nebo

to mohou způsobit i pravidla pro zaokrouhlování.
V průběhu zdaňovacího období se v jednotlivých měsíců u příjmů
z závislé činnosti a funkčních požitků sráží zálohy na daň z příjmů ze
závislé činnosti a je zřejmé, že po skončení zdaňovacího období musí být
rozhodnuto o vyrovnání daňové povinnosti za celé zdaňovací období.
Zálohy na daň se zpětně považují za srážku daně a tím za splnění daňové
povinnost za celé zdaňovací období, pokud splňuje poplatník všechny
z následující podmínky:
-

v průběhu celého zdaňovacího období mu sráželi zálohy na daň z příjmů

ze závislé činnost jen zaměstnavatelé, u kterých měl po celou tuto dobu
podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků, to znamená, že mohl mít souběžně jen
jednoho zaměstnavatele,
-

kromě výše uvedených příjmů ze závislé činnosti neměl další příjmy

zdanitelné v základu daně, které by v hrubé výši překročily hranici 4 000 Kč,
-

neuplatňuje

jako

nestandardní

odpočet

úroků

z hypotéčních

a

souvisejících úvěrů.
Protože při stanovení zdanitelné mzdy v jednotlivých

měsících

zdaňovacího období nelze uplatnit některé druhy odpočtů (odpočet na
manžela /manželku,/ odpočet darů na veřejně prospěšné účely, odpočet
zaplacených příspěvků na penzijní připojištění a odpočet zaplaceného
pojistného na životní pojištění) umožňuje se poplatníkům požádat svého
posledního zaměstnavatele

ve zdaňovacím

období,

aby jim

provedl

zúčtování daňových záloh, a tím umožnil realizovat všechny daňové úspory.
Při zúčtování daňových záloh může poplatník uplatnit i ty odpočty, které sice
mohl uplatnit již při výpočtu záloh na daň, ale z nějakého důvodu je
neuplatnil.

Poplatník však

musí svého zaměstnavatele požádat do 15.

února po uplynutí zdaňovacího období a je povinen předložit potřebné
podklady.
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Zjištěný přeplatek zaměstnavatel vrátí poplatníkovi, pokud by však
byl výsledkem zúčtování nedoplatek na dani, nebude na zaměstnanci
vymáhán.
Každý nový zaměstnanec školy musí pro daňové účely vyplnit a
podepsat formulář finančního úřadu, Prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, ve kterém mimo
jiné stvrzuje, že gymnázium je jeho jediným zaměstnavatelem. Pokud by
tomu tak nebylo, pracovník by si musel sám zpracovat Přiznání k dani
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Mzdová účetní každý měsíc eviduje celkovou částku sražených záloh
na daň z příjmů za všechny zaměstnance gymnázia a sumy za jednotlivé
měsíce i za celý kalendářní rok zanáší pro potřeby finančního úřadu do
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků. Do tohoto vyúčtování také zapisuje vrácené přeplatky na dani
z ročního vyúčtování záloh za předešlé zdaňovací období.
Účetní

také

pro

finanční

úřad

vyhotovuje

formulář

Počet

zaměstnanců, ve kterém je povinna do tabulky zachytit počty pracovníků
během celého kalendářního roku.

Tabulka 26: Počet zaměstnanců v průběhu roku 2004, Gymnázium,
Praha 5 - Smíchov
4.
3.
5.
2.
6.
1.
7.
8.
9.
10.
11.
64

63

63

62

64

64

50

53

56

56

12.

57

57

5. 2 Základní škola A, Praha 10 - Vršovice

Tato

základní

přírodovědných
zřizovatelem

škola

předmětů

městská

s rozšířeným
je

také

část Praha

vyučováním

příspěvkovou

matematiky

organizací

10. Základní škola získala

a

a

jejím
právní

subjektivitu již v 70. letech, tedy v té „první vlně," ve které mohly školy
získávat právní subjektivitu.
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Školu v tomto
v současnosti

57

školním

roce

navštěvuje

pedagogických

i

637

žáků.

nepedagogických

Škola

má

zaměstnanců.

Následující tabulka zachycuje věkovou strukturu pedagogických pracovníků
školy.
Tabulka 27: Věková struktura pedagogických pracovníků, Základní škola A,
DrnUo •i f\
Věk

\/rí/M/ir.«
do 30 let
včetně

31 - 4 0

Počet

8

5

Z toho žen

8

3

41 - 50

17
15

51-60

Nad
let

10

4

10

4

60

Z
toho Průměrný
důchodci
věk
3

45,2

1

Tato škola má příjmy ze své hlavní činnosti, kterou je výuka žáků.
Příjmy má také z doplňkové činnosti, a to konkrétně z pronájmu dvou
tělocvičen,

venkovního

vyhřívaného

bazénu

a

učeben

k pořádání

nejrůznějších zájmových kurzů.

5.2.1 Daň z příjmů právnických osob u základní školy A
V loňském roce 2004 měla základní škola podle účetní výsledovky
následující příjmy:
Celkové příjmy v hlavní činnosti: 22 288 144 Kč
- Tržby z prodeje služeb činí 1 120 381 Kč
- Úroky činí 38 953 Kč
- Jiné ostatní výnosy činí 587 282
- Příspěvky a dotace na provoz činí 20 541 528 Kč.
Celkové příjmy z doplňkové činnosti: 334 832 Kč
Ostatní příjmy: 0 Kč

V loňském roce měla základní škola následující výdaje:
Celkové výdaje v hlavní činnosti: 22 288 144 Kč
- z toho náklady na platy pracovníků školy činí: 10 799 848 Kč
- ostatní osobní náklady činí: 34 104 Kč
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- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění činí: 3 864 507 Kč
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky činí: 121 881 Kč
- stipendia činí: 0 Kč
Provozní náklady: 7 308 057 Kč
- spotřeba materiálu činí: 2 480 114 Kč
- spotřeba energie činí: 2 219 515 Kč
- opravy a udržování činí: 335 827 Kč
- cestovné činí: 29 215 Kč
- ostatní služby činí: 2 243 386 Kč
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí:
158 754 Kč
Ostatní náklady:
- Ostatní pokuty a penále činí: 993 Kč
Celkové výdaje z doplňkové činnosti: 272 820 Kč
- z toho mzdové náklady činí: 169 045 Kč
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění činí: 22 421 Kč

- Jiné ostatní náklady činí: 299 Kč
- spotřeba materiálu: 15 791 Kč
- Spotřeba energie činí: 40 684 Kč
- Ostatní služby činí: 24 580 Kč

Vzhledem к tomu, že základní škola A je jakožto příspěvková
organizace právnickou osobou, vztahuje se na ní povinnost podávat
přiznání к dani z příjmů právnických osob a platit daň z příjmů právnických
osob. Ale jak už jsem výše uvedla, platí v této oblasti pro školy určitá
specifika oproti právnickým osobám „podnikatelského" typu.
Škola A v kalendářním roce 2004 dosáhla doplňkovou činností
(především zpřístupněním vyhřívaného venkovního bazénu veřejnosti za
úplatu) příjmů ve výši 62 012 Kč (Celkové příjmy z doplňkové činnosti
334 832 Kč - celkové výdaje z doplňkové činnosti 272 820 Kč.)
Ostatní příjmy, které základní škola A vykázala, patří mezi příjmy, jež
nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob. Částka vyprodukovaná
doplňkovou činností školy patří do příjmů, které jsou předmětem daně
z příjmů právnických osob, ale škola může základ daně podle paragrafu 20
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odstavce 7 zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. snížit až o 30 %.
V případě, že třicetiprocentní snížení základu daně činí méně než 300 000
Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč. To znamená, že škola musí
podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2004, protože
nevykázala pouze příjmy, které nejsou předmětem daně či jsou od daně
osvobozené, ale také příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. V tomto
přiznání uvede základní škola A jakožto zdanitelný příjem částku 62 012 Kč
do řádku zdanitelné příjmy a do řádku snížení základu daně částku 62 012
Kč. Výsledkem je pak daňová povinnost, jež se rovná nule.
Zisk, který nepodlehl dani z příjmů právnických osob, škola uloží do
rezervního fondu a je povinna jej do tří let uplatnit na rozvoj školy. Rozvojem
školy se v tomto případě myslí různé opravy a rekonstrukce budovy školy.

5.2.2 Darovací daň u základní školy A

Dar

představuje z hlediska své podstaty jednosměrný transfer

majetku bez jakéhokoliv protiplnění vůči dárci. V případě protiplnění vůči
dárci by se nejednalo o jednosměrný transfer a dar by se tak stal příjmem,
který je předmětem daně.
V letním pololetí 2004 získala základní škola A dva dary. První dar ve
výši 5 000 Kč poskytla pražská městská část na nákup odpadkových nádob
a na kontejner na plast. Druhý dar ve výši 5 000 Kč poskytl pan Novotný a
jeho malířská firma na opravy školního bazénu. Sponzorské dary se podle
vyjádření ekonomky dané školy pohybují do maximální výše 50 000 Kč.
Ke každému z těchto darů musela být podle zákona vyhotovena
potřebná dokumentace. Jako první se musí zhotovit Smlouva o poskytnutí
daru, ve smyslu paragrafu 15 zákona o dani z příjmů (č.586/1992 Sb.)
Ministerstvo financí ve svém metodickém pokynu upozorňuje na povinnost
doložení předmětných skutečností darovací smlouvou, ze které musí být
patrno: kdo dar poskytuje, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru,
účel, na který byl dar poskytnut a datum darování včetně datovaného
potvrzení o převzetí daru. Tímto se ministerstvo financí chrání proti
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možnému zneužití daru ke komerčním účelům. Pokud by darovací smlouva
nebyla uzavřena nebo by se nejednalo o jednosměrný transfer, nebyly by
naplněny podmínky pro osvobození od daně darovací a přijatý dar by se
stal zdanitelným příjmem.
Ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o dar na
školství, a v případě účelu daru, například v případě dárce pana Novotného
a jeho malířské firmy, budou jako účel daru uvedeny opravy školního
bazénu.
Poté, co škola sponzorský dar přijme, musí vyhotovit podrobné
vyúčtování daru a zhotovit daňový doklad pro dárce, obvykle s dopisem, ve
kterém škola děkuje za poskytnutý dar. Dále musí být zhotoven příjmový
doklad na přijatou částku a její přijetí musí být zdokumentováno výpisem
z běžného účtu školy.
V případě nákupu odpadkových nádob a kontejneru na plast z daru
městské části je nutné vyhotovení faktury, která je důkazem použití
darovaných peněz k danému účelu, společností, od níž škola nakupovala
odpadkové nádoby a kontejner na plast. Fakturu proplatí škola dané
společnosti a výpisem z běžného účtu dokáže dárci využití peněz.
U daru pana Novotného musí jeho společnost zhotovit fakturu na
provedené práce a předložit také předávací protokol k pracím na opravách
bazénu.
Dar přijatý neziskovou organizací je sice předmětem daně darovací,
ale je od daně osvobozen, takže škola z těchto darů nezaplatila žádnou
daň. Jak už jsem výše uvedla, nárok na osvobození se uplatňuje podáním
daňového přiznání. Přiznání k dani darovací se podává do 30 dní po
uplynutí každého pololetí a do přiznání škola zahrne částky poskytnutých
darů, v tomto případě dar od městské části a dar od pana Novotného. Jako
příloha se k přiznání k dani darovací přiloží smlouvy o poskytnutí darů,
podrobné vyúčtování daru (dopis dárci a daňový doklad pro dárce), příjmový
doklad, výpis z běžného účtu školy, na kterém je částka daru zachycena, a
vystavené faktury.
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5. 3 Základní škola B, Praha 13 - Stodůlky

Tato základní škola vznikla v osmdesátých letech. Má právní formu
příspěvkové organizace a jejím zřizovatelem je Městská část Praha 13.
Škola v současnosti zaměstnává 66 pedagogických pracovníků, kteří
vyučují přes 900 žáků, kteří tuto školu ve školním roce 2004/2005
navštěvují.
Základní škola získává příjmy ze své hlavní činnost, kterou je
základní vzdělávání, a z doplňkové činnosti. Příjmy škole plynou zejména
ze zpřístupnění 3 tělocvičen a

školního hřiště s umělým

povrchem

veřejnosti a pronájmu keramické dílny, učeben ke konání zájmových
kroužků a učeben výpočetní techniky a z pořádání zájmové činnosti.
Základní škola B také provozuje ve svých prostorách čajovnu pro žáky.
K příjmům školy také patří tržby ze stravování cizích strávníků ve školní
jídelně.

5.3.1 Daň z přidané hodnoty u základní školy B

Jak už jsem výše uvedla i neziskové organizace se mohou stát i
plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, pokud provádějí zdanitelná plnění a obrat za tato
zdanitelná plnění v období tří po sobě jdoucích měsíců překročí
1 000 000 Kč, aniž by se jednalo o zdanitelná plnění osvobozená. Do obratu
se nezapočítává obrat z činností, které jsou od

daně z přidané hodnoty

osvobozená. Za zdanitelná plnění se také považují činnosti prováděné v
rámci jejich hlavní činnosti, tak jak je uvedeno v příslušných zřizovacích
listinách. Zdanitelná plnění, která provádí škola v rámci hlavní činnosti, jsou
od daně podle osvobozena.
Škola získává své příjmy z dotací (jejich výše se stanovuje podle
počtu žáků), a to příspěvek od obce, který činí cca 5 000 000 Kč, a státní
příspěvek, ten je ve výši cca 14 500 000 Kč. Tyto příjmy od 1. května 2004
nevstupují do obratu školy. Škola má tržby z hlavní činnosti, kam mimo jiné
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patří například školní stravování (tím se rozumí společné stravování dětí,
žáků, učňů a pracovníků školy), které je osvobozeno od daně nebo nájem
za pronajaté prostory, a doplňkové činnosti (například pořádání zájmových
kroužků, stravování cizích strávníků ve školní jídelně.) Od 1. května 2004
vstupuje do obratu nájem za prostory školy.
Škola se stejně jako jiné subjekty podléhající dani musí k DPH
registrovat, poté co zjistí skutečnost, že její obrat ve třech po sobě jdoucích
obdobích překročil 1 000 000 Kč. Škola se tak stala osobou povinnou
k dani, což je právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za
účelem

podnikání,

u

které

byl

splněn

předpoklad,

že

uskutečňuje

ekonomické činnosti. Příslušný finanční úřad vydá škole osvědčení o
registraci k dani z přidané hodnoty. Registrace k této dani trvá jeden rok a
pokud škola jako plátce DPH v této lhůtě neuskuteční zdanitelná plnění
nebo nedosáhne v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsících
obratu vyššího než 1 000 000 Kč, správce daně zruší registraci.
Uplatňováním DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za
účelem podnikání, a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury se podrobně
zabývá pokyn D-213 z roku 2000 vydaný Ministerstvem financí ČR.
Škola jakožto neziskový subjekt uskutečňující zdanitelná plnění v
rámci hlavní činnosti i v rámci činnosti vedlejší má nárok na odpočet daně
na vstupu způsobem určeným podle zákona o DPH. Škola jako plátce má
nárok na odpočet daně, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro
uskutečnění své ekonomické činnosti. Má tedy nárok na uplatnění plného
odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění
zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, a k
plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně (například přijatá
faktura za teplo od Pražské teplárenské). Pokud ale škola jako plátce
použije přijatá zdanitelná plnění k uskutečnění plnění osvobozených od
daně bez nároku na odpočet daně, nemá nárok na uplatnění odpočtu a je
povinna krátit odpočet daně (přijaté faktury za potraviny dodané pro školní
jídelnu.)
To znamená, že i v případě, že škola jako nezisková organizace
nakupuje přímé vstupy pro činnost podléhající dani z přidané hodnoty,
nemá nárok na plný odpočet této DPH na vstupu. Zákon o DPH popisuje
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způsob uplatnění odpočtu. Poměrná část odpočtu daně se určí jako součin
celkové daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a koeficientu, který
se vypočítá následujícím způsobem:

A
K=

,
A+ B

kde
A =

součet cen bez daně za uskutečněná zdanitelná plnění, u nichž
vzniká nárok na odpočet

B = součet cen za zdanitelná plnění osvobozená od daně
(Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.)

Základní škola B v období od 1. 5. 2004 do 31.12. 2004 vykázala:
Celkem zdanitelná plnění osvobozená: 559 782 Kč
Celkem zdanitelná plnění: 392 330,2 Kč
19% 291 563,6 Kč
5%

100 766,6 Kč

Celkem: 952 112,2 Kč
Částky pro výpočet koeficientu:
A = 392 330
B = 952 112
K = 0,412 (dle příslušného finančního úřadu koeficient činí 4,2)
Do obratu základní školy B vstupují za poslední zdaňovací období
následující položky:
-

kurzy,

-

stravné cizích strávníků,

-

nájem za školníkův byt,

-

jednorázový pronájem (tj. pronájem netrvající v kuse déle než 48 hodin,)

-

pronájem,

-

služby,

-

ostatní tržby.
Do obratu tedy nevstupuje stravování žáků a zaměstnanců školy,

dotace ze státního rozpočtu a příspěvek od zřizovatele
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Škola musí vést tzv. daňovou doložitelnost pro finanční úřad, v níž
eviduje všechny údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti.
U každé evidované položky vstupující do obratu je nutné uvést číslo
dokladu, popis dokladu, název odběratele, jeho daňové identifikační číslo,
základ daně a daň na vstupu u přijatých zdanitelných plnění a daň na
výstupu u uskutečněných zdanitelných plnění. Tuto evidenci vede škola
zvlášť pro položky zdaněné základní sazbou a zvlášť pro položky spadající
do sazby snížené. Navíc u přijatých zdanitelných plnění škola zvlášť vede
položky s plným nárokem na odpočet daně a položky, u kterých je odpočet
daně krácen.
Škola na konci zdaňovacího období musí do 25 dnů podat daňové
přiznání (i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost) a v této lhůtě je
také splatná vlastní daňová povinnost. Zdaňovacím obdobím je kalendářní
čtvrtletí. Do přiznání k dani z přidané hodnoty musí škola uvést všechny
položky, které vedou k vypočítání daňové povinnosti.

Povinnost přiznat daň za uskutečnění zdanitelná plnění v tuzemsku:
Základ

daně

z uskutečněných

zdanitelných

plnění

s místem

plnění

v tuzemsku činí:
-

se základní sazbou daně : 291 564 Kč,

z toho daň na výstupu: 55 413 Kč,
-

se sníženou sazbou daně: 100 767 Kč,

z toho daň na výstupu 5 036 Kč.

Nárok na odpočet daně z plnění za přijatá zdanitelná plnění s místem
plnění v tuzemsku :
Základ daně činí:
-

se základní sazbou daně: 1 330 Kč;

z toho daň na vstupu (plný nárok) 128 Kč a daň na vstupu (krácený nárok)
125 Kč,
-

se sníženou sazbou daně činí: 318 057 Kč;

z toho daň na vstupu (plný nárok) 649 Kč a daň na vstupu (krácený nárok)
15 253 Kč.
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Celková suma pro krácení nároku na odpočet daně: 15 738 Kč
(125 + 15 253)
Celková suma plného nároku na odpočet: 777 Kč
(128 + 649)
Celková částka uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně: 392 331
Kč
Změna odpočtu daně: 15 378 * 0,42 = 6459 Kč
Celková daň na výstupu: 60 449 (55 413 + 5036) - 777 (suma plného
nároku na odpočet daně) - 6459 (vypočtená poměrná část odpočtu daně) =
vlastní daňová povinnost 53 213 Kč
Základní škola B je povinna v zákonné lhůtě podat přiznání k dani
z přidané hodnoty a odvést finančnímu úřadu daň ve výši 53 213 Kč.
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6. Shrnutí praktického užití vybraných daní v prostředí
základní a střední školy

Gymnázium se všeobecným zaměřením, Praha 5 - Smíchov

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Na příkladu tohoto gymnázia jsem zpracovávala problematiku daně z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve školách a
školských zařízeních. I když se nejedná o typ daně, který by měl výrazná
specifika nebo odlišnosti od ostatních právnických osob, přesto jsem jej do
své diplomové práce zařadila.

Mým cílem totiž bylo ukázat, jakým

způsobem jsou pedagogičtí zaměstnanci ohodnocováni a z jakých složek se
může skládat mzda pedagogického pracovníka - tudíž specifika daná
pouze pro školy a školská zařízení. Tento typ daně jsem představila na
příkladu skutečného zaměstnance smíchovského gymnázia
Z uvedeného příkladu vyplývají následující poznatky. Výše mzdy
pedagogického pracovníka se odvíjí od dosaženého vzdělání a praxe, tak
jak je to uvedeno ve stupnici platových tarifů podle platových tříd a
platových stupňů pro zaměstnance uvedené v paragrafu 5 odst. 2, která je
přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Ve stejném nařízení je také
řečeno, že pedagogovi, který soustavně vykonává práci třídního pedagoga
přísluší k základnímu platu příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.
Nařízení také uvádí, že při výkonu práce třídního učitele ve více třídách
přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel.
V příloze 7 téhož nařízení je také uvedena výše příplatků k základnímu
platu za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení.
Zaměstnanci také náleží osobní hodnocení, které se vypočítává jako
procento z hrubé mzdy. Jeho obvyklá výše se ve školství pohybuje mezi
5 - 10 % z hrubé mzdy a záleží na zřizovateli školy, jaký objem peněžních
prostředků na osobní ohodnocení zaměstnanců uvolní.
Při výpočtu čisté mzdy pracovníka se již postupuje
způsobem jako

u jiných zaměstnavatelů.
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Navíc si ale

obvyklým

pedagogický

zaměstnanec

může

v rámci

nadstandardní

odpočtů

odečíst

členské

příspěvky člena odborové organizace.
Zaměstnanec může ve stanovené lhůtě požádat o roční vyrovnání
daňové povinnosti a v případě kladné částky je zaměstnavatel povinen tuto
částku zaměstnanci vrátit.

Základní škola A, Praha 10 - Vršovice

Daň z příjmů právnických osob
V případě této základní školy jsem se zabývala daní z příjmů
právnických osob. Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon řeší také zdanění
neziskových

organizací.

Školy

jako

příspěvkové

organizace

patří

k

neziskovým organizacím, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
podnikání. Protože nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání,
musí být právnickou osobou.
Pro neziskové organizace, tj. i pro školy, platí zvláštní daňový režim.
Od běžného podnikatelského subjektu se školy jako neziskové organizace
liší tím, že dani z příjmů právnických osob podléhají v zásadě pouze příjmy
z činností, ve kterých dosahují zisk. Ovšem kladný základ daně vzniká
pouze za předpokladu, že příjmy jsou vyšší než výdaje.
Školy mají různé typy příjmů, a to příjmy, které nejsou předmětem
daně, příjmy od daně osvobozené a příjmy, které jsou předmětem daně.
Předmětem daně nejsou

příjmy z hlavní činnost (vzdělávání žáků a

studentů) za podmínky, že náklady,

popřípadě výdaje vynaložené v

souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší než příjmy. Mezi příjmy,
které nejsou předmětem daně,

patří

příjmy získané zděděním

nebo

darováním nemovitosti, movitých věcí (tj. i peněz.)
Dalším druhem příjmů škol jsou příjmy od daně osvobozené. To jsou
úrokové příjmy, které plynou z prostředků veřejné sbírky pořádané na
financování činnosti ve vědě, vzdělávání a školství.
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Posledními příjmy škol jsou příjmy, které jsou předmětem daně. To
jsou příjmy z hlavní činnosti, pokud je zisková a příjmy z doplňkové činnosti.
Základní škola dosáhla v roce 2004 v hlavní činnosti příjmů ve výši
22 288 144 Kč. Celkové výdaje však v hlavní činnosti činily 22 288 144 Kč.
Škola tedy nevykázala v hlavní činnosti zisk, který by mohl být předmětem
daně. V doplňkové činnosti měla základní škola v roce 2004 celkové příjmy
ve výši 334 832 Kč a celkové výdaje v téže činnosti 272 820 Kč.
V doplňkové činnosti vykázala škola zisk 62 012 Kč, který je předmětem
daně z příjmů právnických osob. Ostatní příjmy, které základní škola A
vykázala,

patří

mezi

příjmy, jež

nejsou

předmětem

daně

z příjmů

právnických osob.
Částka 62 012 Kč je základem

daně.

Školy jako

neziskové

organizace mají právo na snížení základu daně až o 30%, maximálně však
o 1 000 000 Kč v případě, že použijí takto získané prostředky na rozvoj
školy, a to do tří let. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč,
lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu
daně. To znamená, že škola sníží základ daně o částku 62 012 Kč a
výsledkem bude daňová povinnost rovnající se nule.
Zisk, který nebyl zdaněn daní z příjmů právnických osob, musí škola
do tří let uplatnit na rozvoj školy.

Darovací daň

Dary jsou u škol častou formou příjmů. Dar, který škola přijme je sice
předmětem daně darovací, aleje od daně osvobozen. Nárok na osvobození
se uplatňuje podáním daňového přiznání k dani darovací do 30 dní po
uplynutí každého pololetí a do přiznání se zahrne veškerý bezúplatně
nabytý majetek.
V prvním pololetí roku 2004 získala základní škola A dva sponzorské
dary. První dar ve výši 5 000 Kč poskytla pražská městská část na nákup
odpadkových nádob a na kontejner na plast. Druhý dar v hodnotě 5 000 Kč
poskytl pan Novotný a jeho malířská firma na opravy školního bazénu.
Ke každému z těchto darů musela být podle zákona vyhotovena
potřebná dokumentace. Jako první se musí zhotovit Smlouva o poskytnutí
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daru. Ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o dar na školství
Také musí být uveden účel, k jakému bude dar využit. Poté, co škola
sponzorský dar přijme, vypracuje podrobné vyúčtování daru a zhotoví
daňový doklad pro dárce. Dále musí být vyhotoven příjmový doklad na
přijatou částku a její přijetí musí být zdokumentováno výpisem z běžného
účtu školy.
V případě nákupu odpadkových nádob a kontejneru na plast z daru
městské části je nutné, aby společnost, od níž škola nakupovala odpadové
nádoby, vyhotovila fakturu, které jsou důkazem použití darovaných peněz
k danému účelu. Fakturu proplatí škola dané společnosti a výpisem
z běžného účtu dokáže dárci využití peněz.
U daru pana Novotného musí jeho společnost zhotovit fakturu na
provedené práce a předložit také předávací protokol k pracím na opravách
bazénu.
Škola na konci pololetí musí oba dary přiznat v Přiznání k dani
darovací, do kterého zahrne částky poskytnutých darů, v tomto případě dar
od městské části a dar od pana Novotného. Jako příloha se k přiznání
k dani darovací přiloží smlouvy o poskytnutí darů, podrobné vyúčtování
daru, příjmový doklad, výpis z běžného účtu školy, na kterém je částka daru
zachycena, a vystavené faktury.

Základní škola B, Praha 13 - Stodůlky
Daň z přidané hodnoty u základní školy B
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Tato plněn, jsou od daně z přidané hodnoty osvobozené.
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Škola jako příspěvková organizace získává své příjmy z dotací, a to
příspěvek od obce a státní příspěvek. Tyto příjmy od 1. května 2004
nevstupují do obratu školy. Škola má tržby z hlavní činnosti, kam mimo jiné
patří

například školní stravování

žáků

a pracovníků

školy,

které je

osvobozeno od daně, a nájem za pronajímaní prostorů školy, a z doplňkové
činnosti (pořádání zájmových kroužků, stravování cizích strávníků ve školní
jídelně atd.) Od 1. května 2004 vstupuje do obratu nájem za prostory školy.
Škola

se

stejně jako jiné

podnikatelské

subjekty

musí

k dani

z přidané hodnoty registrovat. Registrace k této dani platí jeden rok a pokud
škola jako plátce DPH v této lhůtě neuskuteční zdanitelná plnění nebo
nedosáhne v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsících obratu
vyššího než 1 000 000 Kč, může požádat o zrušení registraci.
Pro školy je důležitým dokumentem pokyn D-213 z roku 2000, který
se zabývá uplatňováním DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny
za účelem podnikání, a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury. Tento
pokyn podrobně řeší problematiku zdanitelných plnění osvobozených od
daně, zdanitelných plnění podléhající dani, dále registrací k DPH a její
zrušení a nárokem na odpočet daně na vstupu.
Škola uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci hlavní činnosti i v rámci
činnosti doplňkové a má nárok na odpočet daně na vstupu, pokud přijatá
zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Může
tedy uplatnit plný odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, jež použije
k uskutečnění zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň
na výstupu, a k plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně
(například přijatá faktura za teplo od Pražské teplárenské). Použije-li ale
škola

jako

plátce

přijatá

zdanitelná

plnění

k uskutečnění

plnění

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nemá nárok na
uplatnění odpočtu a je povinna krátit odpočet daně (přijaté faktury za
potraviny dodané pro školní jídelnu.) Zákon o DPH popisuje způsob
uplatnění odpočtu. Poměrná část odpočtu daně se určí jako součin celkové
daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a koeficientu (ten u této
školy za poslední zdaňovací období činil 0,42.)
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Obrat základní školy B tvořily za poslední zdaňovací období kurzy,
stravné cizích strávníků, nájem za školníkův byt, jednorázový pronájem,
pronájem, služby a ostatní tržby.
Do obratu školy tedy nevstupuje stravování žáků a zaměstnanců
školy, dotace ze státního rozpočtu a příspěvek od zřizovatele.
Škola musí vést evidenci pro účely daně, v níž jsou uvedeny všechny
údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. Tuto evidenci
vede škola zvlášť pro položky zdaněné základní sazbou a zvlášť pro
položky spadající do sazby snížené. Navíc u přijatých zdanitelných plnění
škola zvlášť eviduje položky s plným nárokem na odpočet daně a položky
s kráceným odpočtem daně.
Škola na konci zdaňovacího období musí do 25 dnů podat daňové
přiznání (i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost) a v této lhůtě musí
také daň zaplatit. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Do přiznání
k dani z přidané hodnoty musí škola uvést všechny položky, které vedou ke
správnému výpočtu daňové povinnosti. Vlastní daňová povinnost se pak
vypočítá následujícím způsobem:
Celková daň na výstupu 60 449 (55 413 + 5036) - 777 (suma plného
nároku na odpočet daně) - 6459 (vypočtená poměrná část odpočtu daně) =
53 213 Kč.
Základní škola B je povinna v 25 denní zákonné lhůtě podat přiznání
k dani z přidané hodnoty a odvést finančnímu úřadu daň ve výši 53 213 Kč.

99

Závěr

Tato diplomová práce se zabývala tématem Daně a jejich specifika
ve školských zařízeních (se zaměřením na základní a střední školy.)
Jsem si vědoma aktuálnosti tématu, a proto jsem jej zpracovávala
podle nejnovějších dostupných

materiálů a v případě vývoje

daňové

soustavy jsem nastínila i výhled do blízké budoucnosti. Problematika daní je
v dnešní době často diskutovaným tématem v souvislosti se vstupem naší
země do Evropské unie. Česká republika jako členský stát musela
přizpůsobit svůj daňový systém principům stanoveným právní úpravou
Evropské unie. Vzhledem k negativnímu vývoji ve sféře veřejných financí
bylo nutné zahájit reformu, která se významně dotkla daní jakožto
podstatných příjmů do státního rozpočtu.
První kapitola se věnovala vysvětlení základních teoretických
pojmů. Daně jsou kvantitativně nejvýznamnějším příjmem do rozpočtu státu,
neboť daňové příjmy tvoří více než polovinu příjmů státního rozpočtu. Daň
je povinná, nenávratná pravidelně se opakující a zákonem určená platba do
veřejného

rozpočtu.

Nejdůležitějším

hlediskem

třídění

daní je

jejich

rozdělení na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně jsou daně ze zákona
uvalené na poplatníka a nepřenosné na jiný subjekt. Daň platí poplatník
prostřednictvím státních institucí přímo do státního rozpočtu. Nepřímými
daněmi jsou tradičně nazývány daně, jejichž objektem je spotřeba. Tuto daň
platí spotřebitel při nákupu zboží či služby. Jde tedy o nepřímé vybírání
daně v ceně zboží a služeb. V této kapitole jsou také vysvětleny další pojmy
jako subjekt daně, objekt daně, správa daní a sazba daně.
Ve druhé kapitole jsem nastínila vývoj daňové soustavy, a to od
vzniku nové daňové soustavy v roce 1993 až po současnost. Dnešní
daňová soustava České republiky je výsledkem daňové reformy, která si
jako hlavní cíle kladla přizpůsobení daní novým tržním vztahům panujícím
v ekonomice

a

harmonizace

daňového

systému

tak,

aby

se

stal

porovnatelným se systémy obvyklými v západní Evropě. Daňová soustava
využívaná v současné době v naší republice postihuje zdaněním příjmy, a
to jak příjmy peněžní, tak nepeněžní příjmy vyplývající z činnosti nebo
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nakládání s majetkem. Zdanění se dále týká konečné spotřeby zboží a
služeb. Zdanění postihuje také majetek ve vlastnictví nebo údržbě subjektů,
který se nachází na území naší republiky. Ve oblasti majetku je zdaňováno
i jeho nabytí, například změny vlastnictví majetku (movitého i nemovitého).
Vstup do Evropské unie v roce 2004 znamenal pro Českou republiku
celou řadu legislativních změn v oblasti daní. Ve stejném roce byla
zahájena reforma veřejných financí. Ta je realizována jako souhrn opatření
na příjmové a výdajové straně veřejných rozpočtů s těžištěm na straně
výdajů. Cílem této reformy je postupné snižování rozpočtového deficitu a
také zvýšení kvality veřejných financí.
Třetí kapitola

podrobně

přináší

přehled

přímých,

nepřímých a

ostatních daní a podrobně je rozebírá. Mezi přímé daně patří daně z příjmů
(daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob) a majetkové
daně (daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, daň dědická,
darovací a z převodu nemovitosti, daň silniční). Nepřímé daně rozeznáváme
univerzální (daň z přidané hodnoty) a selektivní (spotřební daň). Do
soustavy daní také řadíme pojistné na sociální pojištění. Jednotlivé daně
mají různý význam jakožto zdroje veřejných příjmů. Nejvyšší výnos získává
státní rozpočet z daně z přidané hodnoty.
Kapitola čtvrtá se již věnuje teoretickému pohledu na problematiku
škol a školských zařízení jakožto neziskových organizací a výkladu užití
daní v oblasti neziskového sektoru. Školy jako příspěvkové organizace patří
k neziskovým organizacím, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
podnikání. Protože nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání,
musí

být právnickou

osobou

a mají

svého

zřizovatele.

Školy jsou

financovány z více zdrojů. Zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci
tzv. příspěvek na provoz. Tímto příspěvkem se rozumí prostředky určené na
financování neinvestičních výdajů příspěvkové organizace (např. prostředky
na elektrickou energii apod.) Stát hradí přímé náklady na vzdělávání, a to
zejména mzdové prostředky, povinné odvody (výdaje na úhradu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na
úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu
kulturních a sociálních potřeb,) učební pomůcky a rozvojové a inovační
programy. Tato kapitola přináší podrobný pohled na specifika neziskových
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organizací v oblasti daně z příjmů právnických osob, daně z přidané
hodnoty, silniční daně, daně z nemovitostí a daně dědické, darovací a
z převodu nemovitostí.
Pátá

kapitola

přinesla

praktické

zpracování

vybraných

daní

v prostředí základních a středních škol. Pro svůj záměr jsem si vybrala tři
pražské š k o l y - j e d n o gymnázium a dvě základní školy. Všechny školy měly
jedno společné. Jejich zřizovatelem je hlavní město Praha, tudíž všechny
mají právní formu příspěvkové organizace a stejnou formu financování. Na
příkladech uvedených škol jsem s použitím konkrétních dat jsem názorně
předvedla zpracování vybraných daní, a to daně z příjmů právnických osob,
daně darovací,

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a

z funkčních požitků a daně z přidané hodnoty.
Problematika zdanění neziskových organizací je velmi široká a
složitá. Současná právní úprava staví neziskové organizace do daleko
složitější situace ve srovnání s klasickými podnikateli. Někteří odborníci se
shodují,

že

zlepšení

situace

by

přineslo

zrovnoprávnění

postavení

neziskových organizací mezi daňovými subjekty. Představou je odbourat
náročné sledování různých druhů příjmů a odpovídajících výdajů, posuzovat
vše společně, samozřejmě se všemi důsledky, do výnosů tedy zahrnovat i
dotace, členské příspěvky apod. Zvýhodnění je možné najít opět v možností
snížení základu daně o určitou část se stávající podmínkou -

použít

ušetřené peníze výhradně v rámci poslání organizace.
Šestá kapitola shrnuje poznatky z praktického užití vybraných daní v
konkrétním školním prostředí do přehledného celku.
Práce je psána se zřetelem na možnost využití v pedagogické praxi.
Daně a jejich problematika se týkají každého z nás a i malé děti mají
povědomí o tom, že „nějaké" daně existují. Žáci a studenti se budou
postupně ve svém osobním a profesním životě setkávat s daňovou
problematikou. Úkolem učitelů občanské výchovy a základů společenských
věd je vysvětlit žákům a studentům podstatu české daňové soustavy a
seznámit je s jednotlivými druhy daní. Tato práce je zpracována jako
praktická pomůcka pro výuku daní a daňové soustavy v hodinách občanské
výchovy a základů společenských věd.
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Příloha 1:
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

1

2

Počet let praxe

Platový stupeň

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro
zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

do
1
rok
u

P l a t o v á třída

1

2

3

4

5

6

7

5920 6430

6970

7560

8210

8890

9650

10470 11370

12330

13380 14510

15740 17080

6120 6630

7190

7810

8460

9180

9980

10810

11730

12740

13800

14980

16260

17640 19130 20760

6320 6850

7430

8060

8740

9480

10310

11160

12120

13140

14260

15470

16790

18220

6520 7070

7680

8330

9030

9790

10640 11530

12510

13580

14720

15980

17340

18820 20410 22140

6740 7310

7920

8600

9330

10120

10990

11910

12930

14030

15220

16510

17910 19440 21080 22880

6960 7550

8190

8890

9640

10460

11360

12310

13360 14490

15720

17050

18500 20080 21790 23640

7200 7810

8460

9190

9960

10810

11740

12730

13810

14980

16240

17630

19120 20750 22510 24430

7430 8070

8750

9500

10300 11170

12140

13150

14280

15490

16800

18220

19780 21450 23270 25250

7690 8350

9050

9820

10650

11550

12540

13590

14760

16010

17370

18840 20440 22180 24070 26110

7950 8620

9360

10150 11010

11940

12970

14060

15260

16560

17950

19480 21140 22940 24880 27000

8220 8920

9670

10490

11380

12350

13410

14550

15780

17120

18560 20150 21860 23720 25730 27920

10860 11780

12780

13870 15040

16320 17710

19210 20840 22610 24540 26610 28880

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18530 20110

do
2
let

3

do
4

19750 21430

let
4

do
6
let

do
9
let
6

do
12
let

7

do
15
let

8

do
19
let

9

do
23
let

10

do
27
let

11

do
32
let

12.

nad
32
let

8500 9220
10010

Zdroj: Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze) [online], Praha: server
3 [cit
<httn M
' 2005-03-01]. Dostupné na WWW:
<http.//www.vyplata.cz/zakony/nv330-2003sb.php>.
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