
RESUME

Tato práce se zabývá analýzou daní v obecné rovině a analýzou české daňové soustavy v rovině 

konkrétní i s přihlédnutím k členství ČR v EU a s tím spojené harmonizaci právních předpisů. V 

závěru se práce zaměřuje na mezinárodní měřítko zdanění a s tím spojené jednotlivé bilaterální 

smlouvy zamezující dvojímu zdanění.

Na začátku první  části,  která  je  více  teoretická,  je  obsažena  stručná  charakteristika  základních 

pojmů jako je daň a daňová soustava, rozdělení daní na přímé a nepřímé a dále obsahuje také rozbor 

jejich  konstrukčních  prvků,  čili  subjektu,  předmětu,  osvobození,  daňové  sazbě,  základu daně  a 

zdaňovacím obdobím.  Daňové funkce  –  alokační,  redistribuční,  stabilizační  a  sdružující  funkci 

fiskální. V neposlední řadě se zabývá také daňovými principy – spravedlnost, efektivnost, pozitivní 

vliv  na  ekonomické  chování,  právní  perfektnost  a  politická  průhlednost,  jež  tvoří  základ  pro 

stabilní,  jednoduchou  a  přitom  pružnou  daňovou  soustavu.  Závěr  teoretické  části  je  věnován 

harmonizaci daní, vyjmenováním a stručným popisem nejdůležitějších evropských právních norem 

a stručnou analýzou.

V části  věnované  české  daňové  soustavě  se  práce  zaměřuje  na  jednotlivé  daně,  jejich  popis  a 

analýzu. Tato analýza vychází z kritiky a komparace současného stavu de lege lata a na základě této 

analýzy navrhuje změny de lege ferenda, které mohou a nemusí vést ke zlepšení současné situace 

české daňové soustavy trpící mnoha nedostatky, s nimiž se v této práci snažím vypořádat. Jedná se 

zejména o nestabilitu,  nejistotu,  neefektivnost  a  politická  situace  znemožňující  takřka  jakékoliv 

řešení důležitých problémů.

V druhé části se práce zabývá  mezinárodním aspektem zdanění. Nejprve se krátce věnuje důvodům 

vzniku dvojího zdanění a metodami jak mu zamezit. Práce také obsahuje seznam platných smluv k 

1.7.2013. V analytické části se práce zaměřuje na konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

komparuje je. Z této komparace vychází i některé navržené změny, které jsou již součástí nových 

smluv  a  měly  by  být  zařazeny  do  všech  nově  sjednávaných  smluv.  Jedná  se  o  smlouvy  se 

Slovenskem, Nizozemskem, SRN a USA. 
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