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ÚVOD

Daně a jejich problematika jsou téměř každodenním politickým i lidovým tématem, o němž 

politici i  obyčejní lidé velmi často a dlouze debatují.  Hlavním důvodem je to, že daně se 

postupem času staly neoddělitelnou součástí lidských životů, s nimiž jsou pevně spjaty takřka 

od narození až do smrti.  Díky této provázanosti s životem člověka jsou daně nutným, ale 

zároveň nenahraditelným zdrojem příjmů státu. 

Jelikož  daně  tvoří  spolu  s  pojištěním  na  sociální  zabezpečení  přes  90% příjmů  státního 

rozpočtu,  je  třeba  klást  důraz  zejména  na  jednoduchou  právní  úpravu  a  minimalizaci 

administrativy na  straně daňových poplatníků  i  státu  jako správce  daně,  což  by vedlo ke 

snížení výdajů na daňovou správu. 

Z této změny by mohli mít prospěch jak daňoví poplatníci, tak i stát. Optimalizovaná daňová 

soustava,  snížení  administrativy  a  stabilita  jsou  kritéria  fungujících  tržních  ekonomik. 

Bohužel Česká republika (dále jen ČR), jak se můžete v této práci dočíst, nesplňuje zdaleka 

ani jedno z kritérií. 

Tyto neduhy pramení také z toho, že jsme si prošli transformací z centrálně řízené ekonomiky 

na tržní systém a stále se potýkáme s důsledky minulého režimu či nedokonale proběhnuvší 

transformace.  Daňová soustava  ČR se  vytváří  od  roku 1989,  kdy byla  ČR ještě  součástí 

Československa. 

Od  následujícího  roku  začalo  svou  cestu  od  centrálně  plánovaného  hospodářství  k  tržní 

ekonomice, což se projevilo i v daňové soustavě, jelikož byla uskutečněna daňová reforma 

jejíž schválení bylo nutné pro další kroky transformace hospodářství. Šlo o liberalizaci cen a 

zahraničního obchodu a také o privatizaci státního majetku. Ještě za fungování společného 

státu došlo v roce 1992 k další daňové reformě, která měla již samostatnou ČR v oblasti daní 

přiblížit západní Evropě a členství v Evropské unii (dále jen EU). 

Zásadním  krokem  v  oblasti  nepřímých  daní  bylo  zavedení  daně  z  přidané  hodnoty  a 

spotřebních daní. Došlo k oddělení sociálního pojistného od daně z příjmů fyzických osob 
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(dále jen FO) a z důvodu předchozího vysokého zdanění zisků podniků také ke snížení daně z 

příjmů právnických osob. 

Dnes se v Evropě v případě pojistného na sociální zabezpečení opět uvažuje o jeho začlenění 

do daně z  příjmů.  Tyto změny ukazují  na složitost  celého daňového systému,  který musí 

pružně a rychle reagovat na neustálé, mnohdy nevyhnutelné a nepředvidatelné změny.

Daňová reforma z roku 1993 je s několika změnami základem současné daňové soustavy u 

nás, přičemž k dalším velkým změnám došlo při vstupu ČR do EU. Při přípravě na členství 

bylo nutné implementovat mnoho předpisů komunitárního práva. 

Toto se projevilo zejména změnami u daně z přidané hodnoty, přeshraničních fúzí v rámci 

EU, převodu kapitálu mezi členskými státy a mnoha jinými, většinou pozitivními, změnami 

ve všech právních odvětvích. Trend harmonizace a koordinace vnitrostátních předpisů s těmi 

evropskými stále pokračuje, a proto se jím budu zabývat v jedné z kapitol této práce.

V této  práci  však  přicházím na  některé  velké  nedostatky  české  daňové  soustavy,  jelikož 

procesy, jež by měly vést ke zjednoduššení administrativy a byrokracie při správě daní, jsou 

často  kontraproduktivní  a  nevedou ke  zjednoduššení,  ale  naopak k  větší  nepřehlednosti  a 

složitosti daňového práva. 

Velmi velkým nedostatkem je nestabilita daňového systému v ČR, který se sice snaží reagovat 

na současný nepříznivý vývoj ekonomické situace, ale nereaguje dostatečně efektivně a to 

zejména z politických důvodů. Již několik let jsou na konci roku schvalovány s nejasným 

výsledkem „reformní balíčky“, jež přicházejí v účinnost s minimální legisvakanční dobou a 

navíc nabízejí mnohdy ani ne polovičatá řešení. 

Z tohoto důvodu se věnuji na začátku první části této práce věnuji stručné charakteristice daní 

a daňové soustavy ČR. Jelikož se jedná o dosti komplikovanou oblast práva a její komplexně 

pojatá  charakteristika  je  tématem mnoha  knih,  jež  se  věnují  pouze  daňové  soustavě  jako 

takové, tak se zaměřuji pouze na její hlavní a nejdůležitější aspekty.
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V druhé části  této práce,  týkající  se zamezení dvojího zdanění příjmů rozeberu jednotlivá 

opatření  zamezující  dvojímu  zdanění  a  komparuji  vybrané  smlouvy  o  zamezení  dvojího 

zdanění. 

Dvojí zdanění je v neustále globalizovanějším světě tématem, kterému se v poslední době 

věnuje velká pozornost. V EU je tato pozornost dvojnásobná, protože se jedná o společný trh 

27 zemí, ale také o 27 různých daňových soustav. Volný pohyb osob umožňuje dojíždění za 

prací  do  jiného  členského  státu,  přičemž  takovýto  pracovník  může  být  rezidentem  s 

neomezenou daňovou povinností ve svém domovském státě. 

Příjmy jsou tedy daněny ve státě původu a měly by být daněny také ve státě, jehož rezidentem 

daná  osoba  je.  Díky  dohodám  o  zamezení  dvojího  zdanění  došlo  k  takovým  úpravám 

zamezujícím dvojí zdanění několika metodami, kterým věnuji část této práce. 

Na půdě EU se objevují také snahy o harmonizaci přímých daní, avšak stále nebyla žádná 

taková harmonizace realizována. Proto jsou bilaterální dohody o zamezení dvojího zdanění v 

oblasti  přímých daní  stále důležitou a nedílnou součástí  daňových soustav většiny států a 

protože daně a míra zdanění jsou v jednotlivých státech státy rozdílné, je těžké dosáhnout 

konsenzu, jež by určil např. jednotnou sazbu daně z příjmů ve všech státech EU. 

Členské státy jsou jinak velmi úzce provázány, ale harmonizace přímých daní je ještě během 

na dlouhou trať a bude záležet na konkrétních státnících zda povedou EU k federalistickému 

pojetí nebo zachovají současný stav.

Ve své práci se snažím o jistou komparaci a případné kritické stanovisko ke stávající české 

daňové  soustavě.  V  mé  práci  jsou  tato  hodnocení  psána  kurzívou,  citace  kurzívou  a  v 

úvozovkách a zbylý text je psán normálním písmem.
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1.0 DAŇOVÁ SOUSTAVA

1.1.1 Pojem daň a daňová soustava

,,Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba  

neúčelová a neekvivalentní..“1 Daňová povinnost je tedy určité omezení svobody jednotlivce, 

ale v demokratických státech jsou jednotlivé daně stanovovány zákonem a tudíž jsou legální. 

V ČR je tato povinnost promítnuta do Listiny základních práv a svobod (LZPS) -  ,,Daně a 

poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“2 Dle § 39 písm. d) zákona o daních z příjmu má 

však ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti k 

jednotlivým ustanovením tohoto zákona. 

Nenávratnost a neekvivalentnost znamená, že výše daně zaplacená poplatníkem nemá vliv na 

jakékoliv protiplnění státu.  Daně jsou často koncipovány také tak,  aby zmenšily rozdíly v 

příjmech jednotlivců a to tím, že osobau s vyšším příjmem nebo hodnotnějším majetkem by 

mělo postihnout vyšší zdanění. 

Neúčelovost příjmů je jednou ze základních zásad při  sestavování  veřejných rozpočtů,  na 

kterou navazuje přísná účelovost výdajů. Tím se daně liší například od poplatku či půjčky, u 

kterých polatníkovi vzniká nárok na protiplnění. 

Daní může být tedy chápáno i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, clo, soudní, místní a  

správní  poplatky.  V této  práci  jsem si  dal  za  úkol  analyzovat  pouze  daně,  jenž  jsou  tak 

zákonem označeny. 

Daňovou soustavou se myslí souhrn všech daní, které mají zajistit dostatek prostředků pro 

veřejné rozpočty v daném státě. Díky daňové soustavě je možné analyzovat ekonomickou roli 

a vliv státu na hospodářství konkrétní země. Daňová soustava sociálních státu je na rozdíl od 

těch liberálních větší, jelikož sociální státy zajišťují obyvatelstvu mnohem více služeb, a proto 

1
VANČUROVÁ, Alena a Lenka, LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualiz. vyd., VOX, Praha 2012, 
s. 9

2 čl. 11 odst. 5 zák. č. 2/1993
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je zapotřebí získat více příjmů. 

1.1.2 Funkce daní

Daně jsou nástrojem hospodářské politiky. Jejich primární funkcí je  funkce fiskální, což je 

schopnost daně naplnit veřejné rozpočty z nichž jsou financovány veřejné výdaje. Tuto funkci 

plnily daně již při svém vzniku. 

Alokační funkce daně je historicky mladší a spojená s ekonomickým rozmachem společnosti 

a situacemi selhání trhu a řadím ji do skupiny sekundárních daňových funkcí. V současné 

technokratické společnosti je třeba podporovat chování, které není ekonomicky výhodné, ale 

je ekologicky vhodné a regulovat ekologicky nevhodné, ale mnohdy nevyhnutelné chování 

pomocí emisních povolenek či dotací na snížení imisí. 

Podobným dopadem se vyznačuje  funkce redistribuční,  jenž má za úkol snížit  rozdíly v 

příjmech  mezi  bohatými  a  chudými  a  rozdíly  mezi  jednotlivými  regiony země.  Poslední 

funkcí, jíž se budu zabývat, je funkce stabilizační. Ta slouží zejména ke zmírnění cyklických 

výkyvů  ekonomiky,  což  by  se  mělo  nejlépe  projevit  dodržováním  vyrovnaných  nebo 

přebytkových rozpočtů v době konjunktury a sestavováním schodkových rozpočtů v době 

recese.

Na těchto funkcích se shodnou víceméně všichni autoři, někteří však vyzdvihují nebo naopak  

upozaďují funkci fiskální. Já se přikláním k autorům, kteří považují tuto funkci jako souhrn  

alokační,  redistribuční  a  stabilizační  funkce.  Proto  dělím  tyto  funkce  na  primární  a  

sekundární.

Krátce bych se zastavil nad funkcí stabilizační, která je v dnešním světě neralizovaná a to  

následně  vede  k  vytváření  neustálého  dojmu  ekonomické  prosperity  a  k  tomu,  že  státy  

nedokážou a nechtějí své příjm a výdaje svázat s vývojem ekonomiky.

1.1.3 Základní prvky daní

Základním konstrukčním prvkem daně je daňový subjekt. Daňovým subjektem je právnická 
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nebo fyzická osoba, která je dle zákona povinna odvádět daň a zákon ji označuje buď jako 

daňového poplatníka nebo jako plátce daně. 

Daňovým poplatníkem je osoba, jejíž příjem nebo majetek je podroben dani. Plátce daně je 

daňovým subjektem ze zákona povinným k odvádění daně do veřejného rozpočtu poté, co 

povinnost zaplatit tuto daň  přenese na poplatníka a přitom vůbec nesníží své zdroje, jelikož 

zahrne tuto daň do konečné ceny. 

Je také možné, že konkurenční prostředí nebo jiné důvody způsobí to, že celou daň nebo její 

část ponese distributor či výrobce příslušného produktu nebo služby. 

Takový výběr daně se nazývá srážka daně u zdroje a je pro stát velmi výhodná z několika 

důvodů.  Prvním důvodem je  rychlost  výběru daně,  minimalizace  daňových úniků,  snižuje  

administrativní  náklady  a  urychluje  tok  prostředků  do  veřejných  rozpočtů. V případě,  že  

přímý poplatník nemůže nebo odmítá zaplatit  stanovenou daň, ukládá stát právní normou  

platební povinnost daňovému ručiteli,  toto ručení bývá vztahováno zejména na zdaňovaný  

předmět nebo příjem.3 

Dalšími prvky daní jsou daňový objekt neboli předmět daně a také daňový základ, daňová 

sazba a zdaňovací období. 

Předmětem daně neboli  objektem je množství určité veličiny, z níž se daň vybírá. Objekty 

můžeme rozdělit do čtyř hlavních skupin: hlava, majetek, spotřeba a důchod. Daň z hlavy je 

nejstarší, ale v současných daňových systémech se již nepoužívá. 

Majetkové daně se začaly zavádět po daních z hlavy, dnes mají jen doplňkovou funkci ke 

dvěma zbývajícím a často jsou příjmem samosprávných celků. Daň ze spotřeby se používá u 

některých produktů kvůli jejich škodlivosti, nedostatku nebo regulaci obchodu s nimi. Z výše 

uvedených  důvodů  jsou  daně  ze  spotřeby  veřejností  akceptovány  a  pro  stát  jsou  velmi 

výhodné díky způsobu výběru i celkovým objemem. 

3 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 300.
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Nejmladší, ale zároveň nejvýznamnější objekt zdanění představuje daň z důchodu. Příjmy z 

těchto  daní  mají  však  dlouhodobě  klesající  tendenci,  jelikož  v  moderních  ekonomikách 

převládá názor, že nepřímé zdanění je spravedlivější a účinější než danění důchodů vyššími 

sazbami už při jejich vzniku.

Proto je také v ČR neustále klesající  sazba daně z příjmů jak u fyzických, tak i právnických 

osob. Od 1. 1. 2008 se v ČR používá zdanění rovnou sazbou daně čili jednotná sazba daně  a  

to je jedním z mnoha důvodů, proč objem vybraných prostředku z těchto daní klesá. 

Tento pokles výběru u vysokopříjmových skupin FO způsobil, že vláda Petra Nečase musela  

od 1.1.2013 zavést jistou modifikaci této rovné daně, kterou nazvala „solidární daní“. Týká  

se  FO vydělávajících  více  než  103 536  Kč měsíčně.  Příjmy  přesahující  tuto  částku  jsou  

daněny zvláštní sazbou daně z příjmu FO ve výši 7%. Tuto změnu dále rozeberu v analytické  

části práce.

Dalším  důvodem  je  také  větší  využívání  výdajových  paušálů  namísto  prokazatelně  

vynaložených nákladů v daňových přiznáních. Takové opatření většinou vede ke zjednodušení  

podnikání, snížení nákladů na výběr daně apod. Ovšem v případě ČR je systém paušálů řešen  

poněkud  nešťastně  a  ve  svém  důsledku  je  právní  úprava  paušálů  některými  podnikateli  

zneužívána.

Existuje několik druhů daňových sazeb. Jednou z nich je jednotná sazba daně, to znamená, 

že  jde  o  sazbu,  která  je  stejná  u  všech  předmětů  konkrétní  daně  -  např.  daň  z  převodu 

nemovitostí  činí  ve  všech  případech  3%.  Protipólem  jednotné  sazby  daně  je  sazba 

diferencovaná, jejíž velikost závisí na předmětu daně. Např. sazba DPH je rozdělena do dvou 

pásem (v současnosti 15% a 21%). 

Pevná sazba daně se vztahuje na základ daně, vyjádřený fyzikální jednotkou, nikoliv na její 

peněžitou hodnotu. Této sazby se užívá u spotřebních daní a v určitých případech na daň z 

nemovitostí. Oproti tomu stojí proporcionální (poměrná) sazba daně, jíž se užije v případě 

peněžitě  vyjádřeného  základu  daně,  ze  kterého  se  vypočte  určitý  podíl  respektive  (resp.) 

procento, které vyjadřuje poměrnou část tohoto základu určenou daňovou sazbou. 
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Tuto  poměrnou  sazbu  daně  můžeme  vnitřně  rozdělit  na  tři  typy:  lineární,  progresivní  a 

degresivní. Linéární sazba je vyjádřena procentem, jehož hodnota se v závislosti na základu 

daně  nemění.  Progresivní  sazba  daně  znamená,  že  hodnota  základu  daně  určuje  daňovou 

sazbu. Čím vyšší je základ daně, tím vyšší je i sazba a naopak. 

Rozlišujeme  dva  druhy progresivní  sazby daně,  a  to  progresivně  klouzavé  a  progresivně 

stupňovité. Progresivně klouzavá sazba daně fungovala v ČR do konce roku 2007 u daně z 

příjmů.  Je  charakteristická  jakýmsi  postupným  přechodem  mezi  jednotlivými  daňovými 

pásmy, a proto se vyšší sazba daně uplatňuje pouze na částku, která přesahuje určitý bod, 

přičemž zbývající část je daněna sazbou nižší. 

Opakem je  sazba progresivně stupňovitá.  ,,Při  přechodu z jednoho daňového pásma do 

druhého dochází k navýšení daně, kde se vyšší procentní sazba uplatňuje vždy na celý základ  

daně  na  celý  základ  daně.“4 Degresivní  sazba  je  opakem  sazby  progresivní.  Tudíž  se 

stoupajícím základem klesá daňová sazba. V ČR se neužívá. 

Dle mého názoru je  v  případě danění  důchodu nejvhodnější  sazba progresivně  klouzavá,  

jelikož je dle mého názoru nejspravedlivější. Bohatší člověk si může dovolit zaplatit vyšší daň,  

ale odstupňování a rozestupy jednotlivých pásem a sazeb musí být nastaveno spravedlivě.

Danění majetku pevnou sazbou, pokud se jedná o identické statky je taktéž velmi spravedlivé  

a postihuje všechny poživatele  nebo uživatele  stejně.  V případě české daňové soustavy je  

velmi vhodné používání diferencované sazby u DPH.

Pouze bych rozlišoval více daňových pásem a rozlišil základní potraviny a životní potřeby,  

potraviny  a  statky  běžného  použití  a  luxusní  věci  a  sazbu  nastavil  tak,  aby  odpovídala  

možnostem zákazníků nakupujících zboží v těchto rozdílných kategoriích.

Se sazbou daně úzce souvisí  daňový základ.  ,,Základem daně je předmět daně vyjádřený v  

měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel. A to buď ve fyzických jednotkách,  

4 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 303.
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nebo v hodnotovém vyjádření, tedy v korunách.“5 

Základ vyjádřený v měrných jednotkách se nazývá  specifický a zdaňuje se pevnou sazbou 

daně (např. 1 hl piva u velkých pivovarů je daněn častkou 32,00 Kč)6, kdežto daňový základ 

vyjádřený  v  penězích  se  nazývá  valorický a  je  daněn  sazbou  proporcionální  (poměrná 

lineární sazba 3% u daně z převodu nemovitostí)7. 

Základ daně určuje kvantitativně množství podléhající  zdanění na rozdíl  od objektu daně, 

který nám určuje důvod vzniku daňové povinnosti. Základ daně můžeme snížit pomocí slevy 

na dani, jež za stanovených podmínek umožňuje možnost odpočtu části daně z jejího základu.

Zdaňovacím obdobím se myslí  určitý časový interval, za který se daň vybírá. Délka tohoto 

intervalu  závisí  zejména  na  druhu  vybírané  daně.  Základním  a  nejčastějším  zdaňovacím 

obdobím je 12 měsíců resp. 1 rok. Avšak u daně z přidané hodnoty je základním zdaňovacím 

obdobím čtvrtletí a může jím být i 1 kalendářní měsíc.

O  zdaňovacím  období  se  nemluví  u  jednorázových  daní  jakou  je  např.  daň  z  převodu 

nemovitostí. Týká se pouze pravidelně opakujících se daní jako je daň z příjmu, silniční daň, 

daň z nemovitostí apod.  

1.1.4 Daňové principy

Daňových principů je celá řada a já se budu v této práci zabývat pouze pěti hlavními principy,  

které tvoří kritéria pro ,,dobré daně“ - princip spravedlnosti, efektivnosti, pozitivního vlivu na 

ekonomické chování subjektů, správného působení na makroekonomické agregáty a právní 

perfektnosti a politické průhlednosti.8 

Daňovou spravedlností se myslí to, že každý subjekt prostřednictvím daní přispívá na chod 

státu dle svých možností. Stát ji může realizovat např. metodou progresivního zdanění příjmů, 

kdy subjekt  s  vyššími  příjmy bude zdaněn  vyšší  sazbou  a  to  buď na  celý  příjem (sazba 

5 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 
2012, s. 85.

6 § 85 odst.1 zák. č. 353/2003 Sb.
7 § 15 zák. č. 357/1992 Sb.
8 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
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progresivně stupňovitá) anebo na příjem přesahující hranici pro zdanění nižší sazbou (sazba 

progresivně klouzavá).

Princip daňové efektivnosti znamená, že daně by měly být v takové výši, aby nezkreslovaly 

cenu a užitek různých druhů zboží a služeb a měly by dopadat na každého přiměřeně stejně. 

Daňové zatížení  by mělo být  rozloženo do několika  menších  daní,  než  do jedné  či  dvou 

větších. 

ČR a její politická reprezentace se snaží, aby se celkový objem prostředků vynaložených ke 

správě daně snižoval postupným ubývání administrativy, což vede k úsporám na straně státu 

při správě daní, ale i k úsporám na straně poplatníka, jenž ušetří při vedení učetnictví či při 

platbách za daňové poradenství.

Princip pozitivního vlivu na ekonomické chování subjektů znamená, že daně zbytečně 

neomezují podnikatelskou a pracovní aktivitu lidí. Naopak by měly stimulovat ekonomicky 

,,správné“ chování vedoucí k prosperitě jednotlivců i společností tím, že jim stát na určitou 

dobu  sníží  daňovou  zátěž  nebo  z  vybraných  peněz  dotuje  investiční  projekty na  zvýšení 

účinnosti  výroby některých produktů,  snížení  negativních  externalit  (nejčastěji  ekologicky 

škodlivých), zmenšení energetické náročnosti celé ekonomiky apod. 

Správné působení na makroekonomické agregáty se projevuje stabilizační funkcí daní, jež 

má  za  úkol  vyrovnávat  cyklické  výkyvy ekonomiky,  k  nimž  dochází  přirozeně  (v  České 

republice  např.  Střídání  ročních  období)  nebo nepřirozeně  (současná  finanční  krize,  která 

přešla v krizi ekonomickou). 

Právní perfektnost a politická průhlednost zaručuje účinnost a přehlednost právní úpravy 

daňového práva  a  celé  daňové soustavy.  Stát  by měl  dbát  také  na to,  aby žádný subjekt 

nemohl získat výhodu na úkor ostatních za pomoci lobbingu nebo jiného nátlaku ze strany 

soukromých subjektů. 

Já osobně vyzdvihuji na první místo v této práci principy spravedlnosti a efektivnosti. Jedná  

se  o  stěžejní  principy  a  zákonodárce  by  při  legislativním  procesu  dbát  hlavně  na  ně.  
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Nestabilní  politická  situace  v  posledních  letech  bohužel  dodržování  těchto  principů  moc  

nenahrává.

Jedná se hlavně o principy právní perfektnosti a politické průhlednosti, které jsou odsouvány  

do pozadí, a proto s každou vládou přicházejí jiné lobbistické tlaky, způsobující nestabilitu  

daňového systému a nejistotu subjektů závislých na daňovém plánování a optimalizaci.

Toto vede zahraniční investory a tuzemské podnikatele k tomu, že investují své peníze jinam a  

přesouvají  svá sídla za hranice do daňových rájů a do států se stabilnějším politickým a  

daňovým systémem, což vede k odlivu kapitálu a dalším negativním jevům.

1.1.5 Třídění daní

Daně  můžeme  třídit  dle  různých  hledisek.  Nejzákladnější  a  nejvýznamnější  členění  daní 

vychází z rozdělení daní na daně přímé a daně nepřímé. 

Daně přímé jsou ty,  které daňový subjekt odvádí ze svého důchodu již při jeho vzniku a 

nemůže tuto povinnost přenést na jiný subjekt. Přímé daně se dále dělí na dvě podskupiny, a 

to na daně majetkové a důchodové. 

Nepřímými daněmi se rozumí ty daně, které jsou uvaleny na spotřebu a postihují tedy příjem 

až  při  jeho upotřebení.  Subjekt  odvádějící  daň  tuto  svou povinnost  může přenést  na jiný 

subjekt, a proto hlavně u nepřímých daní musíme rozlišovat plátce daně, jež daň odvádí a 

daňového poplatníka, jehož příjem je při jejím výběru většinou postižen.

Další členění je možné na základě kritérií uvedených v části, týkající se předmětu daně. Dle 

předmětu  rozlišujeme  daně  z  majetku (v  současné  daňové  soustavě  ČR  např.  daň  z 

nemovitostí, darovací daň apod.) daně z hlavy (v ČR se nyní nevyskytují), daně ze spotřeby 

(např. daň z lihu, piva, minerálních olejů) a daně důchodové (daně z příjmů fyzických osob 

(FO) a právnických osob (PO).

Na  základě  daňového  určení  rozlišujeme  daně  státní,  obecní  a  daně  vyšších  územních 

samosprávných celků nebo jako  výlučné a sdílené.  Výnos z výlučných daní je příjmem 
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jednoho  typu  veřejného  rozpočtu.  Výnos  daní  sdílených  je  naopak  příjmem  několika 

veřejných rozpočtů – obecního a krajského.

Kromě výnosu z daně silniční a části výnosu (9,10%) spotřební daně z minerálních olejů, 

které jsou příjmem státního fondu dopravní infrastruktury, jsou zbylé daně příjmem státního 

rozpočtu.

V  analytické  části  této  práce  představuji  některé  myšlenky  týkající  se  právě  rozdělení  

daňového  výnosu  mezi  jednotlivé  články  státní  správy.  Považuji  za  výbornou  myšlenku  

regionálních a místních daní v případě danění příjmů PO. Vedlo by to k tomu, že společnosti  

by svá sídla umisťovala na základě daňové výhodnosti a ne z důvodu nedosažitelnosti pro  

finanční úřad, což je ve zvyku teď.

Zvýšila by se alokační funkce daní a regiony a vyšší územní samosprávné celky (dále VÚSC)  

a města by mohly určovat své daňové kvóty na základě různých kritérií, které by ale měly být  

alespoň obecně stanoveny zákonem stejně jako nejnižší možná daň, jenž by musel region i  

město respektovat. 

Daně lze třídit podle mnoha dalších kritérií jako např. dle periodicity, dle techniky ukládání  

daňové povinnosti apod. Proto jsem se rozhodl zde uvést třídění daní dle OECD:9

1.1.6 Klasifikace daní dle OECD

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových fondů

1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových fondů od jednotlivců

1110 Z příjmů a ze zisků

1120 Z kapitálových výnosů

1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových fondů od společností

1210 Z příjmů a ze zisků

1220 Z kapitálových výnosů

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi skupiny 1100 a 1200

9 Dostupné online na: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/RS_OECD_classification_of_taxes_2012.pdf
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2000 Příspěvky na sociální zabezpečení

2100 Zaměstananci

2200 Zaměstnavatelé

2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná

2400 Nezařaditelné do skupin 2100, 2200, 2300

3000 Daně z mezd a pracovních sil

4000 Daně majetkové

4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku

4110 Domácnosti

4120 Ostatní

4200 Pravidelné daně z čistého jmění

4210 Jednotlivci

4220 Společnosti

4300 Daně z pozůstalostí, dědictví a darovací

4310 Daně z pozůstalostí a dědické

4320 Daně darovací

4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí

4500 Ostatní nepravidelné příjmy z majetku

4510 Z čistého jmění

4520 Ostatní nepravidelné

4600 Ostatní pravidelné daně z majetku

5000 Daně ze zboží a služeb

5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, pronájmu a dodávek zboží a poskytování služeb

5110 Daně všeobecné

5111 Daň z přidané hodnoty

5112 Daně prodejní (obratové)

5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb

5120 Daně ze specifických zboží a služeb

5121 Spotřební daně
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5122 Zisky z fiskálních monopolů

5123 Cla a dovozní daně

5124 Vývozní daně 

5125 Daně z invetsičního zboží

5126 Daně ze sepcifických služeb

5127 Ostatní daně z mezinárodních obchodů a transakcí

5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb

5130 Nezařadielné do skupin 5110 až 5120

5200 Daně z používání nebo povolení přepravování zboží nebo vykonávání činnosti

5210 Pravidelné daně

5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel

5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel

5213 Ostatní pravidelné daně

5220 Nepravidelné daně

5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200

6000 Ostatní daně

6100 Placené výhradně podniky

6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neidentifikovatelné

1.1.7 Harmonizace daní související se vstupem ČR do EU

V oblasti harmonizace používá EU několika metod, které se liší svou účinností k prosazení 

cílů.  Nejjednodušší,  avšak  nejméně  praktickou  metodou  je  transpozice,  při  níž  dojde  k 

formálnímu a doslovnému přenesení právní normy EU, nejčastěji nařízení, do vnitrostátního 

právního pořádku. 

Další  metoda je využívána při  aplikaci směrnic a nazývá se implementace.  Směrnice určí 

záměr požadovaný EU a je na samotném státu, jak tento cíl zanese (implementuje) do svého 

právního řádu.  Nejméně častou  metodou je  metoda komunitarizace,  jež vede  k  nahrazení 

vnitrostátního práva právem unijním.
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V  případě  harmonizace  finančněprávních  institutů  patří  k  nejpoužívanějším  metoda 

transpozice a implementace.  To znamená, že EU v oblasti financí a daní vydává většinou 

sekundární právní akty, nejčastěji nařízení a směrnice. Velmi důležitým nástrojem sbližování 

daňových  systémů  členských  států  jsou  bilaterální  smlouvy o  zamezení  dvojího  zdanění, 

kterým je věnována druhá část této práce. 

Za jednu z nejvýznamnějších směrnic v této oblasti je považována směrnice č. 2006/112/ES o 

společném systému daně z přidané hodnoty (tzv. Recast). Významnou změnou, kterou Recast 

zavadí je stanovení minimální výše základní sazby DPH na 15% do roku 2010. Snížená sazba 

je limitována minimální výší 5%, přičemž horní hranice u této i základní sazby stanovena 

nebyla, tudíž je na jednotlivých členských státech, jak vysokou sazbu si stanoví. 

ČR si z této směrnice vymohla určité výjimky v oblasti limitu obratu pro povinnou registraci 

plátce DPH, která činí pro členské státy 5000 € a výjimka pro ČR stanoví minimální limit na 

35000 € kovertibilním v měnovém kursu jaký byl mezi Kč a € v době přistoupení ČR do EU. 

Trvalou výjimku si ČR vyjednala v oblasti mezinárodní přepravy osob, kde osvobodí plnění 

od DPH v případě, že tak budou činit i jiné členské státy.10

Další směrnicí týkající se harmonizace daní, je směrnice 92/12 EHS určující okruh komodit 

podléhajících zdanění  spotřební daní.  Směrnicí  vyjmenované komodity zdaňuje ČR již  od 

roku 1993, kdy také zavedla DPH na místo, do té doby používané, daně z obratu dle zákona č. 

73/1952  Sb.,  na  jehož  základě  byl  zdaňován  alkohol,  káva,  čaj,  zlato,  šperky,  cigarety a 

minerální oleje. 

Tato směrnice byla s účinností od 1. 4. 2010 nahrazena směrnicí 200/118/ES o obecné úpravě 

spotřebních  daní.  V  případě  DPH  a  spotřebních  daní  došlo  k  výraznému  pokroku  v 

harmonizaci, avšak stále nebylo dosaženo stavu, který by byl konečný a žádoucí, a proto je 

potřeba pokračovat v harmonizaci obou oblastí i v budoucnu.

Oblast  daně  z  příjmů  FO  a  PO  není  ani  zdaleka  harmonizována  tak,  jak  by  si  to  EU 

10 Směrnice č. 2006/112/ES
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představovala.  Je  k  tomu  několik  důvodů,  z  nichž  nejzásadnější  je  negativní  vnímání 

harmonizace daně z příjmů obyvatelstvem i členskými státy, jelikož stanovení daní z příjmů 

státy považují za svou výsadní pravomoc. Hlavně kvůli těmto důvodům pokračuje snaha o 

harmonizaci těchto daní velmi pomalu. 

Harmonizace na poli přímých daní je spojována hlavně se směrnicí 79/1070/EHS, jež rozšířila 

platnost směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v 

oblasti přímých daní a daní z pojistného o oblast DPH. Tato směrnice byla implementována 

zákonem č. 691/2004 Sb., o mezinárodní pomoci ve správě daní. 

Další směrnicí upravující spolupráci členských států při výběru daní je směrnice 2001/44/ES 

o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých odvodů, cel, daní a 

dalších opatření, jež  byla implementována do zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci 

při vymáhání finančních pohledávek. 

V případě daně z příjmů PO, která nepatří mezi harmonizované daně, se nyní objevují snahy o 

ulehčení podnikání PO na území EU pomocí jednotného výpočtu, tzv. společného základu 

daně z příjmů PO (CCCTB z angl. Common Consolidated Corporate Tax Base). 

Cílem  CCCTB  je  ulehčit  daňovou  správu  společnostem  podnikajícím  ve  více  členských 

státech tím, že dojde k použití jednotného výpočtu společného základu daně, namísto použití 

výpočtů  dle  jednotlivých  národních   legislativ  členských  států.  Následně  dojde  k  alokaci 

vypočteného základu mezi země, ve kterých společnosti podnikají. V každé z těchto zemí by 

poté došlo ke zdanění části společného základu daně sazbou dané platné v této zemi.11

Realizace CCCTB bude však velmi složitá a to hned z několika důvodů. Tím prvním jsou 

vysoké náklady na implementaci (podnikatelů i státu jako správce daně), dalším problémem 

bude také určení příjmů, které budou podléhat dani, jelikož se tyto příjmy mnohdy zásadně 

liší stát od státu. 

11 Čerpáno z článku ,,Společný konsolidovaný základ daně právnických osob“ na stránkách 
www.businessinfo.cz a ze Stanoviska Výboru regionů ,,Společný konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB)“ publikovaném v Úředním věstníku EU ze dne 23. 2. 2012
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Zřejmě  největší  výzvou  však  bude  stanovení  algoritmu,  podle  něhož  se  budou  příjmy 

rozdělovat mezi členské země, v nichž daná společnost působí. Pokud se EU podaří tento 

projekt  nastartovat,  tak  jistě  dojde  ke  zlepšení  podnikatelského  prostředí,  snížení 

administrativní zátěže jednotlivých států a celkové zjednodušení podnikání v EU.

Další implementovanou směrnicí je směrnice 90/435/EHS o společném zdanění mateřských a 

dceřinných  společností.  Jedná  se  o  směrnici  zavádějící  osvobození  dividendového  příjmu 

plynoucího od dceřinné do mateřské společnosti, přičemž každá z nich se nachází v jiném 

členském státě EU. 

Další  podmínkou  je  právní  forma  společnosti,  která  je  buďto  akciovou  společností  nebo 

společností s ručeným omezeným. Pro splnění požadavků pro osvobození je zapotřebí, aby 

mateřská společnost vlastnila podíl alespoň ve výši 10% dceřinné společnosti a to po dobu 

nejméně 12 měsíců. 

V okruhu směrnic týkajících se dvojího zdanění najdeme např. směrnici 90/434/EHS o fúzích, 

jejíž cílem je odstranění překážek v režimu přeshraniční fúze oproti režimu tuzemských fúzí. 

Jedná se tedy o zlepšení podmínek fungování společného trhu. 

Směrnice se použije pro veškeré fúze, rozdělení, částečná rozdělení, převody aktiv a výměny 

akcií,  jichž  se  účastní  společnosti  ze  dvou  a  více  členských  států,  avšak  pouze  z 

hospodářských  důvodů.  Neuplatní  se  naopak  pro  případy,  kdy je  jedním z  hlavních  cílů 

daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem. 

Dalšími, již implementovanými, směrnicemi jsou směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z 

úspor ve formě plateb úrokového charakteru a směrnice 2003/49/ES o zdaňování úroků a 

licenčních poplatků.

Harmonizační  proces  ve  všech  oblastech  je  v  podstatě  projevem  postupující  světové  

globalizace společnosti.  Harmonizace  by  neměla  být  pouhým jednostranným procesem ve  

spolupráci mezi státy, neměla by být diktátem, byť sebelépe myšleným, ze strany ekonomicky  

silnějších partnerů v EU. Harmonizace by měla být výsledkem nejoptimálnějšího společného  
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konsenzu vyšlého z procesu vzájemného ovlivňování. 

Globalizace má schopnost stírat národní specifika, národní rozdíly, národní zvláštnosti, avšak  

právě jen soupeření rozdílností, jejich tříbení, vzájemné ovlivňování je podmínkou pozitivního  

vývoje. Navíc je v samé podstatě lidské existence snaha odlišovat se, prosazovat osobnostní  

individualitu, soupeřit a každá snaha o vytvoření jednolité zcela harmonizované šedé masy se  

vždy v kratším či delším časovém horizontu, ale vždy, vymstí, jak nás učí historie.12

1.2 ANALÝZA DAŇOVÉ SOUSTAVY ČR V ROCE 2013

V této části své práce se zaměřuji na konkrétní daně, jejich popis, kritiku, změny navrhované  

vládou a obsažené v daňové reformě a pokusím se,  pokud to budu považovat  za nutné a  

přínosné,  navrhnout  řešení odpovídající  mé představě o správném a efektivním fungování  

daňové soustavy.

Česká daňová soustava je výsledkem daňové reformy z roku 1993, reprezentována zákonem 

č. 212/1992 Sb. o soustavě daní. Tento zákon byl zrušen v roce 2003 a nahrazen zákonem č. 

324/2003 Sb. Reformní zákon z roku 1993 a proces harmonizace, jenž souvisel s přípravou a 

následným začleněním do EU, umožnil ČR cestu k plnohodnotnému členství v EU. 

Daňová soustava je v roce 2012 tvořena:

 daní  z  přidané  hodnoty  (upravenou  zákonem  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 daněmi spotřebními (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů)

 daněmi z příjmů fyzických a právnických osob (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 daní z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů)

 daní silniční (zákon č. 339/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů)

 daní z dědictví, darování a daní z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb., o dani 

12 MATOUŠEK P.: Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU [online]. 
Dostupné z: <http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf>
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dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů)

 daní ze zemního plynu (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů)

 daní  z  pevných paliv  (zákon č.  261/2007 Sb.,  o  stabilizaci  veřejných rozpočtů,  ve 

znění pozdějších předpisů)

 daní z elektřiny (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů)

Mimo soustavu daní stojí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Ten nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Stanovuje procesní práva a 

povinnosti  daňových  subjektů,  přinesl  také  velké  množství  změn,  které  by  měly  vést  k 

rychlejšímu  a  efektivnějšímu  a  pokud  možno  spravedlivějšímu  výběru  daní.  Dle  mého 

hlediska se jedná o velmi moderní právní předpis, je členěn do 266 paragrafů13, což vede k 

větší přehlednosti a srozumitelnosti.

1.2.1 Přímé daně

Daně z příjmů se staly součástí daňové soustavy s účinností od 1. 1. 1993, jedná se o daně 

přímé, důchodového typu. Daně z příjmů jsou druhou nejvýznamnější  položkou na straně 

příjmů státního rozpočtu po nepřímých daních (daň z přidané hodnoty a spotřební daně).14

Tvoří  nedílnou  součást  moderních  daňových  systémů  a  jsou  na  ně  kladeny  ty  nejvyšší 

požadavky,  protože  přímé  daně  by  měly  za  každých  okolností  zohlednit  sociální  situaci 

jednotlivých  daňových  poplatníků.  To  by  se  mělo  projevit  v  rozdělení  daňové  zátěže  v 

idealním  poměru  mezi  bohaté  a  chudé.  Daň  z  příjmů  by  tedy  rozhodně  neměla  být  za 

normálních okolností degresivní daní. 

1.2.1.1 Daň z příjmů fyzických osob

Jde o přímou daň důchodového typu a je společně s daní z příjmů právnických osob (dále jen 

PO) upravena v zákoně 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

13 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků měl 107 paragrafů
14 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 306.
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Za daňové subjekty zákon o daních z příjmů v §2 označuje daňové poplatníky, kteří splňují 

podmínky uvedené v tomto paragrafu, mají zde tedy bydliště nebo se zde obvykle zdržuje,  

což znamená, že zde pobývají alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce. 

Poplatníky dělíme na daňové rezidenty, jež splňují zákonné podmínky a to z nich dělá osoby s 

neomezenou daňovou povinností (zdaňují i příjmy plynoucí jim ze zahraničí) a na daňové 

nerezidenty, kteří zdaňují jen tu část příjmů, která jim plyne z ČR. 

Mezi poplatníky řadíme i společníky osobních obchodních společností, pokud je jejich zisk 

nejprve rozdělen a daněn až jako příjem jednotlivých společníků daní z příjmů fyzických osob 

(dále  jen  FO).  Jedná  se  o  společníky  veřejné  obchodní  společnosti  a  komplementáři 

komanditních společností.

Předmětem daně je příjem při jeho vzniku a zákon nám určuje o jaké druhy přjmů se jedná, 

přičemž může jít jak o příjem peněžitý, tak i naturální nebo dosažený směnou. Dle zákona o 

daních z příjmů se jedná o:

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (upravené v § 6)

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 - 7b)

 příjmy z kapitálového majetku (§8)

 příjmy z pronájmu (§ 9)

 ostatní příjmy (§ 10)

 

K ostatním příjmům řadíme příjmy, jež mají jednorázový anebo příležitostný charakter. Jde 

tedy o výhry v loteriích, příjmy z převodu účasti na společnostech a družstvech, příjmy z 

převodu vlastní nemovitosti aj.15

Základem daně jsou  příjmy ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků  zvýšených o  částku 

odpovídající  zdravotnímu  a  sociálnímu  pojištění  a  příspěvku  na  státní  politiku 

nezaměstnanosti  zaplacené  za  poplatníka  zaměstnavatelem.  Jde  o  tzv.  superhrubou  mzdu, 

vyjadřující komplexní náklady zaměstnavatele za jednotlivého zaměstnance.

15 Blíže viz. § 10 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění

23



Základem daně z  příjmů je  částka,  o  kterou příjmy plynoucí  poplatníkovi  ve  zdaňovacím  

období,  za  něž  se  pro  účely  daně  z  příjmů  považuje  kalendářní  rok,  přesahují  výdaje  

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení pokud není dále stanoveno  

jinak.16 Toto je pouze obecná definice, základy daně jsou u jednotlivých příjmů stanoveny v § 

6 až 10 zákona o dani z příjmů. 

Pokud  poplatníkovi  plynou  různé  druhy  příjmů,  stává  se  základem  daně  součet  dílčích 

základů daně u jednotlivých příjmů. Jsou-li výdaje vyšší než příjmy, dochází k daňové ztrátě, 

která sníží součet jednotlivých dílčích základů daně u ostatních příjmů. 

Zákon o daních z příjmů obsahuje též výčet  příjmů, jež nepodléhají dani z příjmů FO. 

Patří  mezi  ně úvěry a půjčky,  příjmy z rozšíření  nebo zúžení  společného jmění  manželů, 

příjmy získané darováním nemovitostí nebo ostatního majetku aj.17

Velmi  důležitým institutem,  v případě daní  z  příjmů FO, je  daňové osvobození,  které  je 

určeno k tomu, aby byl předmět daně za určitých podmínek stanovených v zákoně osvobozen 

od daně z příjmů. Tomuto osvobození podléhají např. příjmy ve formě výživného, příjmy 

spojené s ekologickými aktivitami, dotace aj.18

Položky snižující  základ daně jsou dalším institutem umožňujícím snížit  svou konečnou 

daňovou povinnost o odpočitatelné položky, avšak zákon v § 15 nepojednává o odpočtech, ale 

o nezdanitelných částkách daně. Tento výčet je rozšířen v § 34 zákona o dani z příjmů o 

položky odečitatelné od základu daně mezi něž patří daňová ztráta, jež vznikla poplatníkovi v 

předchozím  zdaňovacím  období  lze  uplatnit  v  5  následujících  letech  jako  odečitatelnou 

položku.

Zdaňovacím  obdobím  je  kalendářní  rok  a  daňové  přiznání  se  podává  do  31.  března 

následujícího roku po zdaňovacím období a daň je v tomto termínu i splatná.

16 § 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění
17 Blíže viz. § 3 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění
18 Blíže viz. § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění
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Jelikož se opět uvažuje o začlenění pojistného na sociální zabezpečení do daně z příjmů, tak  

malou  část  mnou  navrhovaných  změn  míří  na  problematiku  důchodového  systému,  jehož  

fungování v budoucnu s daňovou politikou a zvláště pak s daní z příjmů úzce souvisí.

Důchodový systém je v ČR postaven z větší části na principu rovnosti nikoliv zásluhovosti. To  

vede sice k velmi nízké míře chudoby oproti ostatním státům EU i OECD, avšak dochází k  

takovému přerozdělování prostředků, které téměř nereflektuje objem prostředků odvedených  

jednotlivými osobami na dani z přijmů a na pojistném na sociální zabezpečení.

Toto by měla změnit probíhající reforma důchodového systému a jedním z důvodů je i nález  

Ústavního  soudu19 otevírající  prostor  pro  úpravu  parametrů  a  přijetí  dalších  opatření  

vedoucích  ke  zvýšení  principu  zásluhovosti,  což  je  podle  ÚS  potřeba  a  vede  to  k  větší  

spravedlnosti. 

Toto opatření si vyžádá zvýšené množství prostředků, které chtěla vláda postupně promítnout  

zvýšením sazeb daně z přidané hodnoty, právě z důvodu začínající důchodové reformy která  

bude ve své další případné fázi vyžadovat zvýšené množství prostředků, jelikož se odpovědnost  

státu a s tím část vybraných prostředků přesouvá na soukromé subjekty.

Tento nález by se dle mého názoru měl promítnout i do daňového zatížení jednotlivých skupin  

obyvatelstva tak, že by bylo vhodné opětovné zavedení daňové progrese a postupné snižování  

zdravotního a sociálního pojistného a jejich přesun pod daň z příjmů.

Jelikož  zavedení  rovné  daně  dle  mého  názoru  nezpůsobilo  očekávaný  efekt  spočívající  v  

navýšení objemu peněz vybraných na dani z příjmů a to hned z několika důvodů. Tím prvním  

je bezpochyby finanční krize, jež později přerostla  v krizi ekonomickou a s jejími důsledky se  

potýkáme dodnes. 

Druhým důvodem byla a je snaha podnikajících FO snížit své daňové zatížení i přes toto  

deklarované „zjednodušení a zprůhlednění“ daňového systému, mnohdy i za cenu zvýšených  

nákladů na daňové poradenství.

19 Nález Pl. ÚS 8/07, publikovaný pod č. 135/2010 Sb. 
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V současné ekonomické situaci je jakékoliv zvýšení daní dost citlivé téma, ale znovuzavedení  

daňové progrese by mohlo přispět k větší daňové spravedlnosti, ke zvýšení objemu vybraných  

prostředků a také  zvýšení principu zásluhovosti důchodového systému v budoucnu. 

Navrhuji  zavedení  třech  daňových sazeb ve  výši  15%, 22% a 29% a hranice  příjmů pro  

použití jednotlivých sazeb by byly tyto:

1) daňové sazbě ve výši 15% by podléhaly měsíční příjmy do výše 1,5 násobku minimální  

mzdy

2) druhé daňové sazbě ve výši 22% by podléhaly měsíční příjmy do výše dvojnásobku  

průměrné mzdy

3) třetí  daňovou  sazbou  ve  výši  29%  by  byly  daněny  příjmy  překračující  hranici  

dvojnásobku průměrné mzdy měsíčně

Při přechodu z prvního do druhého daňového pásma by šlo o sazbu progresivně stupňovitou.  

Pouze příjmy osob s nejnižšími příijmy (do 1,5 násobku minimálnín mzdy) by podléhaly sazbě  

15%. 

Od druhého daňového pásma by šlo o sazbu progresivně klouzavou. Pokud by tedy FO měla  

průměrné  měsíční  příjmy  ve  výši  1,5  násobku  minimální  mzdy  a  zároveň  nižší,  než  

dvojnásobek  průměrné  mzdy,  tak  by  tyto  příjmy  podléhaly  sazbě  22%.  Pouze  příjmy  

přesahující tutp hranici by podléhaly sazbě 29%.

Další  návrh  směřuje  ke  zjednodušení  administrativy,  reprezentované  zejména  změnou  v  

systému nezdanitelných částí základu daně a položkách od daně osvobozených, které velmi  

znepřehledňují poměrně složitý zákon o dani z příjmů. 

Řešení  bych viděl  ve  spojení  těchto  položek  v  jednu,  která  by  se nazývala  „nezdanitelné  

položky“ a byla by dále rozdělena do několika skupin, přičemž maximální zvýhodnění by bylo  

stanoveno  pevnou  částkou  pro  jednotlivé  skupiny  tak,  aby  nikdy  nebylo  možné  uplatnit  

všechny  možnosti  v  dané  skupině  současně  a  v  plné  výši  jako  je  tomu  teď  u  některých  

finančních produktů.
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Zvýšilo by to diverzitu možností jak snížit své daňové zatížení, ale spravedlivě pro všechny  

poplatníky. V jedné „nezdanitelné“ skupině by byla např. možnost odečíst si ze základu daně  

část prostředků zaplacených na soukromé životní pojištění nebo na důchodové připojištění,  

pojištění nebo doplňkové penzijní  spoření,  ale odečitatelné maximum by bylo pro všechny  

finanční produkty společné.

Za  určitých  okolností  by  tedy  výsledná  odečitatelná  položka  u  FO,  která  si  platí  pouze  

důchodové  připojištění  byla  stejná  jako  u  FO,  která  by  využívala  všech  výše  zmíněných  

finančních  produktů.  Toto  opatření  dle  mého  názoru  zvyšuje  daňovou  spravedlnost  mezi  

bohatými a chudými a tyto finanční produkty navíc plní podobný účel.

Rozdělení do dalších skupin ponechávám otevřené, jelikož by na takové změny měl reagovat  

úplně  nový  zákon  se  zjednodušeným  konceptem  právě  u  takto  nepřehledných  částí.  Toto  

zjednodušení by mohlo být takové, že by nebylo potřebné zachovat paušální zdanění, které je  

nyní spíše zneužíváno.

1.2.1.2 Daně z příjmů právnických osob

Rovněž se jedná o přímou daň důchodového typu a je společně s daní z příjmů FO upravena v 

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

Daňovými  subjekty a  poplatníky  daně  z  příjmů  PO  jsou  osoby,  jenž  nejsou  fyzickými 

osobami a organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. Patří mezi ně zejména 

obchodní společnosti, avšak se zvláštní úpravou pro veřejnou obchodní společnost. 

Dále  pak  občanská  sdružení,  politické  strany  a  hnutí,  nadace  a  nadační  fondy,  územní 

samosprávné  celky,  církve  a  náboženské  společnosti  aj.  Osvobozena  od  daně  z  příjmů 

právnických osob jako konkrétní subjekt je pouze Česká národní banka.

U PO podobně jako u FO je pro výpočet daně podstatné, zda mají v ČR své sídlo. Pokud má 

právnická osoba sídlo na území ČR (je daňovým rezidentem) vztahuje se daňová povinnost na 

příjmy  plynoucí  z  ČR,  ale  zároveň  i  na  příjmy  plynoucí  právnické  osobě  ze  zahraničí. 
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Právnická osoba, která nemá své sídlo v ČR (je daňovým nerezidentem) odvádí daň pouze z 

příjmů ze zdrojů v ČR. Touto problematikou se podrobněji zabývám v druhé části této práce.

Předmětem daně jsou veškeré peněžní i nepeněžní příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s 

celým majetkem. U poplatníků, jejichž činností není podnikání jsou předmětem daně příjmy z 

nájemného s výjimkou příjmů z pronájmu státního majetku, dále pak z reklamy a členských 

příspěvků.

Sazba daně v  letošním roce  (2013) činí  19% s výjimkou  investičního fondu,  podílového 

fondu, zahraničního fondu kolektivního investování a penzijního fondu, pro které platí 5%. 

Příjmy zahrnuté do základu daně podle  § 20b  zákona o dani z příjmů  jsou daněny sazbou 

15%. 

Zdaňovacím obdobím může být buď kalendářní rok, nebo hospodářský rok, tvořený 12 po 

sobě  jdoucími  měsíci,  nebo  období  od  rozhodného  dne  fúze  nebo  převodu  jmění  na 

společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku 

nebo  hospodářského  roku,  ve  kterém byly  fúze  nebo  převod  jmění  na  společníka  anebo 

rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, nebo účetní období, pokud je toto účetní období 

delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od konce zdaňovacího období a ve stejné lhůtě je 

daň splatná.

Mnou navrhované změny se týkají hlavně sazby daně a jejího samotného složení. Jsem pro  

zachování jednotné sazby daně z příjmů PO, ale pouze na základní celostátní úrovni. VÚSC a  

obce by si mohli  sami určit jak vysoce chtějí dále zdanit podniky nacházející  se na svém  

území.

Státní složka sazby daně by byla na úrovni 9%, složka VÚSC mezi 3-8% a obecní složka ve  

výši  4-9%.  Díky  tomuto  rozdělení  by investoři  věděli,  kde  je  podnikání  levné,  ale  ne  tak  

výhodné,  pokud  jde  o  dostupnost,  dostatek  kvalifikovaných  pracovníků  apod.  V takových  

oblastech by investor ušetřené peníze na daních vložil do svého podnikání a tím by podpořil  
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vlastní region.

Alokační funkce tohoto konceptu je dle mého názoru velmi dobrá, ale realizace jeho realizace  

by byla asi velmi obtížná a to i přesto, že by např. odpadlo dělení příjmů státního rozpočtu na  

centrální úrovni, jež nemůže reflektovat situaci v konkrétních obcích a to by tento koncept  

daně z příjmů PO mohl také změnit.

1.2.2 Přímé daně majetkového typu

1.2.2.1 Daň z nemovitostí

Daň z nemovitosti upravuje zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších 

předpisů. Je složena z daně z pozemků a z daně ze staveb.

Subjektem daně  je  poplatník.  Poplatníkem daně z  nemovitostí  je  až  na  několik  výjimek 

vlastník pozemku, stavby, bytu či samostatného nebytového prostoru. V případě některých 

pozemků  evidovaných  v  katastru  nemovitostí  zjednodušeným  způsobem  je  poplatníkem 

nájemce  a  u  pozemků,  jejichž  vlastník  není  znám může  být  poplatníkem uživatel  tohoto 

pozemku.

Předmět daně tvoří pozemky a stavby. U daně z pozemků se jedná o pozemky na území ČR 

uvedené v katastrální mapě. Takový pozemek označujeme jako parcelu, která je zachycena v 

katastru nemovitostí.  Výjimku tvoří  ochranné lesy a lesy zvláštního určení,  některé vodní 

plochy, pozemky určené pro obranu státu a zastavěné pozemky.

Předmětem daně ze staveb jsou stavby, byty a samostatné nebytové prostory evidované v 

katastru  nemovitostí.  Vyňaty  jsou  stavby  zcela  rozdělené  na  byty  a  nebytové  prostory 

evidované  v  katastru  nemovitostí  a  některé  stavby  sloužící  veřejnému  zájmu  –  rozvody 

energií, veřejné dopravní cesty, přehrady apod.

Některé  nemovitosti  jsou  od  daně  z  nemovitostí  osvobozeny.  Toto  osvobození se  týká 

nemovitostí sloužících například k veřejnému prospěchu, ochraně životního prostředí nebo 

nemovitostí ve vlastnictví obce.

29



Základem daně je u pozemků jejich hodnota nebo jejich výměra, u staveb výměra půdorysu 

nadzemní  části  a  u  bytů  a  samostatných  nebytových  prostorů  výměra  podlahové  plochy 

vynásobená koeficientem 1,20 k 1. lednu zdaňovacího období uváděná v m2. 

Základ daně vyjádřený valoricky se používá u zemědělské půdy a to  tak,  že orná půda, 

chmelnice,  vinice,  zahrady,  ovocné sady a  trvalé  travní  porosty mají  hodnotu  vyjádřenou 

součinem jejich výměry v m2  a jejich průměrnou cenou stanovenou ve vyhlášce. Pozemky 

hospodářských lesů a rybíků s intenzivním chovem ryb mají základ daně tvořený jejich cenou 

dle platných právních předpisů nebo součinem jejich výměry v  m2  a částky 3,80 Kč. 

Sazba daně u zemědělské půdy je 0,75%. U trvalých travních porostů, hospodářských lesů a 

rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb činí sazba 0,25%. Ostatní pozemky mají 

sazbu daně stanovenou pevně a to od 0,20 Kč do 5 Kč za 1 m2, přičemž u stavebních pozemků 

je tato sazba násobena korekčním koeficientem.

U staveb jsou sazby daní rozděleny dle účelu nebo využití stavby. U obytných domů určených 

k  trvalému bydlení  součin  korekčního  koeficientu  a  2  Kč.  Zákon  umožňuje  obci  obecně 

závaznou vyhláškou rozhodnout o zvýšení koeficientu o 1 a snížení o 1 až 3 kategorie. 

U staveb určených k rekreaci 6 Kč vynásobených koeficientem 2 v případě jejich umístění v 

oblastech  určených  zvláštním  právním  předpisem.  U  garáží  činí  sazba  8  Kč,  u  staveb 

určených k podnikání a ostatních staveb se sazby pohybují od 2 Kč do 10 Kč. 

Obec může také obecně závaznou vyhláškou na tyto stavby a garáže uplatnit koeficient 1,5. 

Tyto sazby se dále navyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží přesahující dvě třetiny 

zastavěné plochy a u staveb určených k podnikání bez ohledu na poměr k zastavěné ploše.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a 

chov ryb je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 

běžného zdaňovacího období, u ostatních ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 

května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Pokud daň nepřesáhne 5000 Kč, je 
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splatná najednou k 31. květnu.

V případě této daně navrhuji, aby měly jednotlivé obce ještě větší vliv na výslednou daň, např.  

ze  zákona stanoveným pouze  maximálním možným korekčním koeficientem a  umožnit  tak  

obcím jeho určení  s  mnohem větší  vazbou na danou lokalitu,  na schválený  územní plán,  

občanskou vybavenost apod. 

Dále navrhuji dát obci využít možnost postupného zavádění energetických štítků a na jejich  

základě daň ze staveb snížit nebo zvýšit. Tato možnost je dobře realizovatelná také pro daň z  

převodu nemovitostí, k níž se dostanu dále v této kapitole.

1.2.2.2 Daň z převodu nemovitostí 

Je upravena spolu s daní darovací a dědickou zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí.  

Daňovým subjektem je poplatník a nejčastěji je jím převodce čili prodávající nemovitosti a 

nabyvatel je ručitelem. Při určitých převodech je poplatníkem nabyvatel, to se tyká nabytí 

výkonem rozhodnutí, exekucí, vyvlastněním apod.

Předmětem daně se myslí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Zákon 

zároveň vyjmenovává případy, kdy je převod nebo přechod nemovitosti od daně osvobozen, 

např. při změnách území obce, při převodu nebo přechodu nemovitsti, která je osvobozena od 

daně z nemovitostí.

Základ daně je zásadně tvořen zjitěnou cenou nemovitosti  ke dni převodu dle zvláštního 

právního předpisu.20 Je-li však sjednaná cena vyšší, než zjištěná je základem daně sjednaná 

cena.

Sazba daně je ve výši 3% a lhůta pro podání daňového přiznání a pro splacení daně končí 

posledním dnem 3. měsíce následující po měsíci, kdy byl zapsán vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí  (případně nabytí  účinnosti  smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, 

20Zákon č. 151/1997 Sb.o oceňování majetku v platném znění
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která není v katastru nemovitostí zapsána).

U této daně bych zúžil její subjekty pouze na FO a PO podnikající s nemovitostmi a u FO  

nepodnikatelů bych zavedl  minimální  dobu držby nemovitosti,  u které by vznikl  nárok na  

osvobození od daně, na dobu jednoho roku. Zachoval bych daňové sazby na současné úrovni,  

protože systematika zákonů týkajících se přímých daní majetkového typu je na české poměry  

na kvalitní úrovni.

Je to poměrně krátká doba, ale daň samotná je dost nespravedlivá, jelikož zdaňuje někdy již  

několikrát zdaněný majetek, čemuž by měl stát zabránit rozložením daňové zátěže mezi přímé  

a nepřímé daně,  snažit  se o efektivitu  a spravedlnost  a  na více úrovních zdaňoval  pouze  

statky, které nesouvisí se základními životními potřebami.

Daňový výnos činil v roce 2011 6,9 mld. Kč a na celkových daňových příjmech tvořil 1,3%,  

takže se nejedná o úplně zanedbatelnou položku a politická reprezentace ČR by tedy tuto daň  

bez jakékoliv náhrady asi neupravila a určitě úplně nezrušila.

1.2.2.3 Daň darovací a dědická

Tyto daně jsou upraveny stejně jako daň z převodu nemovitostí zákonem č. 357/1992 Sb.

Daňovým subjektem je poplatník. U daně darovací se jedná o nabyvatele, u daně dědické je 

poplatníkem dědic.

Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu u daně darovací a 

děděním u daně  dědické.  Zákon na  základě  příbuzenského vztahu rozděluje  osoby do tří 

skupin, přičemž první dvě skupiny jsou od daně osvobozeny.

Základ daně tvoří  cena majetku.  Sazba daně je  rozílná pro různé  skupiny a  také  podle 

hodnoty majetku. Pohybuje se od 1-5% u osob z I. Skupiny, 3-12% v II. skupině a 7-40% ve 

III. skupině.

Daňové přiznání podává poplatník do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení o ukončení 
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dědického řízení u daně dědické nebo od bezúplatného nabytí majetku u daně darovací.

U daně z převodu nemovitostí  jsem psal o systematice zákona,  jež je velmi dobrá, avšak  

koncepce  zrovna  těchto  dvou  daní  je  dle  mého  názoru  nespravedlivá  a  v  případě  daně  

darovací i často obcházena. 

V situaci, kdy má náš stát poměrně velké problémy s výběrem některých daní,  zvyšujících  

administrativu na úkor efektivity jsou tyto daně jen další brzdou v ekonomickém rozvoji a  

optimalizaci daňové soustavy.

Tyto dvě daně se na rozdíl od daně z převodu nemovitostí podílely na daňových příjmech za  

rok 2011 méně než 1%. Daň dědická se podílela částkou 76 mil. Kč (0,014%) a daň darovací  

částkou 4,3 mld. Kč (0,82%).

Výnos z těchto daní je zanedbatelný, a proto bych navrhoval jejich úplné zrušení. Opět se  

jedná  o  danění  již  zdaněného  specifického  majetku  a  tato  situace  by  měla  nastávat  v  

moderních liberálních ekonomikách co nejméně.

Tento výpadek v příjmech státního rozpočtu bych pokryl mírným zvýšením základní  sazby  

DPH, souvisejícím tedy nejen se startem důchodové reformy. Nepřímé zdanění se mi jeví v  

českých poměrech jako nejvýhodnější a postihuje víceméně každého stejně, což jsou výhody,  

kterými se zabývám v příslušné kapitole o nepřímých daních.

1.2.1.3 Daň silniční

Další  přímou  majetkovou  daní  je  daň  silniční  upravená  zákonem č.  16/1993  Sb.,  o  dani 

silniční.

Poplatníkem  daně je  provozovatel  vozidla,  které  je  předmětem  daně  (slouží 

k podnikatelským účelům) nebo zaměstnavatel, jež vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za 

používání osobního automobilu.

Předmětem daně jsou  silniční  motorová  vozidla  registrovaná  v České  republice  a  jejich 
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přípojná  vozidla  používaná  k podnikání  a  také  vozidla,  jež  nejsou používána  k podnikání 

s největší povolenou hmotností nad 3,5 t určená výlučně k přepravě nákladů. Zákon však také 

vyjmenovává vozidla, která nejsou předmětem daně.

Dani nepodléhají vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly, dále vozidla, jež nejsou určena k 

provozu na pozemních komunikacích  (traktor,  rolba,  sněžný skútr  apod.).  Osvobozena od 

daně jsou vozdila, jejichž provoz je veřejně prospěšný (vozidla policie, hasičů apod.) nebo je 

ekologický (linkové autobusy, vozidla na elektrický pohon, LPG apod.)

Základ daně se stanovuje pro jednotlivé kategorie vozidel rozdílně. U osobních automobilů 

se  jedná o zdvihový objem motoru v cm3.  Počet  náprav  a  součet  nejvyšších povolených 

hmotností  na  nápravy v tunách u návěsů a  nejvyšší  povolená hmotnost  v  tunách a  počet 

náprav u ostatních vozidel.

Sazba daně je  rozdělena  podle  typu  vozidla  do  dvou skupin.  U osobních  automobilů  je 

stanovena v rozmezí od 1200 Kč do 4200 Kč ročně a u ostatních vozidel v rozmezí od 1800 

Kč do 50400 Kč. Zákon v případě použití vozidla v kombinované přepravě umožňuje využít 

slevu na dani ve výši od 25 až do 100%.

Zdaňovací  období je  kalendářní  rok a  daňové přiznání  se  podává ve lhůtě  do 31.  ledna 

následujícího roku společně s daní.

Mnou navrhovaná změna je teď již velmi těžce realizovatelná, ale v době kdy stát rozhodoval  

o mýtném byla tato možnost dle mého názoru velmi výhodná. V případě změny poskytovatele  

a správce mýtného v ČR by měl stát  zvážit  možnost satelitního principu namísto systému  

mýtných bran.

Výhoda tohoto systému je v tom, že náklady na rozšíření úseků zpoplatněných mýtem jsou  

mnohem nižší  než  za stávající  situace,  protože v  mém konceptu silniční  daně hraje  tento  

systém velmi podstatnou roli.

Každé provozovatel auta v ČR by při jeho registraci obdržel GPS čip, který by byl unikátní  

34



pro  každé auto a byl napojen na satelitní systém mýta. Tento systém by mimo placené úseky  

monitoroval i provoz aut na silnicích, jež nejsou zpoplatněny mýtem, ale podléhaly by stejně  

jako silnice s mýtem silniční dani.

Auta  neregistrovaná v ČR by si  mohla za jistý  poplatek  toto  zařízení  vypůjčit  s  určitými  

přednabitými jednotkami a při opuštění ČR toto zařízení vrátit. Autaům registrovaným v ČR  

by  daň byla vypočtena jednou za 12 měsíců a tato platba by byla zaslána provozovateli  

vozidla k úhradě.

Můj návrh samozřejmě počítá s rozlišením různých kategorií aut na základě jejich hmotnosti,  

objemu  motoru,  vztahu  k  životnímu  prostředí  apod.  V  potaz  by  byla  brána  samozřejmě  

konkrétní silnice,  její  aktualní stav,  ale i  čas průjezdu, kdy by vzdálenosti  ujeté autem ve  

špičce byly ve vyšším tarifu než vzdálenosti ujeté např. v noci.

Tato opatření by donucovala provozovatele vozidel k jejich ekologické úspornosti,  častější  

obměně,  zvážení  rentability  samotné  jízdy  apod.  za  což  by  byli  provozovatele  odměněni  

kvalitnějšími silnicemi, jelikož celá vybraná daň by putovala do fondu dopravní infrastruktury  

a dala by se i snáze alokovat dle vytíženosti jednotlivých komunikací.

Pro zajištění anonymity by byly vedeny stále dva registry – registr řidičů a registr vozidel,  

přičemž ke spárování těchto informací by mohl dát svolení pouze soud. To by mělo zajistit,  

aby se trasy konkrétních lidí nedostaly do nepovolaných rukou či na veřejnost. 

V některých oblastech (školy, nebezpečné přechody a úseky apod.), po upozornění značkou a  

se zákonem přesně vymezenými pravidly bych umožnil municipialitám tímto systémem měřit  

rychlost a případně udělovat pokuty.

1.3 Nepřímé daně

1.3.1 Daň z přidané hodnoty

Jedná se o základní nepřímou daň i základ celé daňové soustavy ČR. Je upravena zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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Daňovým subjektem jsou osoby povinné k dani. Jedná se o fyzické nebo právnické osoby 

samostatně uskutečňující ekonomickou činnost a to i v případě právnických osoby založených 

k jinému účelu než k podnikání.

Dalšími subjekty jsou osoby osvobozené od uplatňování daně. Jedná se o osoby, jejichž obrat 

nepřekročil za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1000000 Kč. Plátcem daně je naopak 

osoba, která sama nebo ve sdružení dosáhne obratu vyššího než 1000000 Kč za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. 

Právnické osoby identifikované k dani, které pořizují zboží z jiného členského státu v hodnotě 

vyšší nezž 326000 Kč, nový dopravní prostředek nebo jiné zboží podléhající spotřební dani. 

Od roku 2008 je do zákona zařazeny i osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou 

v tuzemsku spojené do skupiny a registrované u místně příslušného správce daně.

Od  roku  2011  zákon  zavádí  u  daně  z  přidané  hodnoty  funkci  ručitele,  který  ručí  za 

nezaplacenou daň v případě, kdy je nějaká služba či zboží poskytována za velmi nízkou cenu 

či bezplatně nebo v případech bezhotovostního převodu za službu či zboží do zemí mimo ČR.

Předmětem daně je dodání zboží, převod nemovitostí,  poskytnutí služby a dovoz zboží s 

místem plnění v tuzemsku a pořízení zboží z jiného členského státu  uskutečněné v tuzemsku 

osobou  povinnou  k  dani.  Zákon  rozlišuje  mezi  zdanitelnými  plněními  a  plněními 

osvobozenými od daně.

Základ daně tvoří vše, co obdržel nebo má obdržet jako úplatu plátce daně za uskutečněné 

zdanitelné plnění od něhož je odečtena daň, avšak tato částka musí obsahovat veškeré ostatní 

výdaje plátce jako je spotřební daň, clo, energetické daně apod.

Sazba  daně má  dvě  úrovně.  Základní  sazba  činí  21%  a  snížená  sazba  15%.  Zákon 

vyjmenovává ve své příloze zboží a služby a jejich zařazení  do jednotlivých sazeb, přičemž 

platí, že většina zboží a služeb je daněna sazbou základní.
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Daňový odpočet umožňuje osobám registrovaným jako plátci daně, aby daň zaplacenou na 

výstupu snížil o daň zaplacenou za svá zdanitelná plnění při vstupu čili dodání zboží nebo 

služby. Nárok plátce na odpočet daně v plné výši vzniká výhradně při plněních souvisejících s 

ekonomickou činností. Odpočet v částečné výši je možné zrealizovat v případě, že zboží a 

služby byly použity nejen k ekonomickým účelům. 

Na základě rozdílu mezi daní na vstupu a výstupu vzniká plátci daně vlastní daňová povinnost 

v případech, kdy je daň na výstupu vyšší než na vstupu nebo nadměrný odpočet ve chvíli, kdy 

je daň na vstupu vyšší než na výstupu.

Zdaňovacím obdobím je  kalendářní  čtvrtletí  v  případě,  že  obrat  plátce  za  předcházející 

kalendářní rok nepřesáhl 10000000 Kč. Pokud plátce tento obrat překročil, tak je zdaňovacím 

obdobím kalendářní  měsíc.  Toto  zdaňovací  období  si  může zvolit  plátce  i  dobrovolně.  V 

případech  osob  podnikajících  na  základě  smlouvy o  sdružení  se  bere  v  potaz  obrat  celé 

skupiny.

Daňové přiznání se  podává do 25 dnů po skončení  zdaňovacího období.  Vlastní  daňová 

povinnost je splatná ve stejné lhůtě.

U této daně je otázka, zda je možné do budoucna počítat s plány vlády,  která se snažila  

odstartovat důchodovou reformu a prostředky částečně získat i  ze zvýšení sazeb DPH. Já  

sdílím názor, že nepřímé zdanění je v českých podmínkách efektivnější, a proto bych sazby  

DPH změnil.

Podle  mě  je  důležité  a  spravedlivé  rozlišovat  různé  druhy  zboží  a  na  základě  jejich  

potřebnosti  je  zatížit  určitou  sazbou daně.  Navrhuji,  aby  vznikly  tři  sazby,  podobně jako  

navrhuji  u  daně  z  příjmů  FO  a  aby  výše  těchto  sazeb  reflektovala  zboží  do  této  sazby  

zařazené.

Navrhuji zařadit základní potraviny a životní potřeby do jedné kategorie a přiřadit jí sazbu  

8%, potravinám a ostatním statkům běžného použití sazbu 16% a luxusní věci danit sazbou  

24%.
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Zůstávám pouze u tohoto  obecného nástinu,  jelikož  i  pouhý demonstrativní  výčet  zboží  v  

konkrétních kategoriích by zabral značnou část této kapitoly  a nechávám na čtenáři  jaké  

zboží by do takových kategorií zařadil on sám.

Zrušil bych také výjimku týkající se této osvobození od daně a sjednotil ji na základě směrnice  

č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty na 5000 €, jelikož současná  

hranice 1000000 Kč je dle mého názoru příliš vysoká. 

1.3.2 Spotřební daně

Tyto daně upravuje zejména zákon č.  353/2003 Sb. o  spotřebních daních.  Ke spotřebním 

daním řadíme daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z vína a meziproduktů, daň z piva a daň 

z tabákových výrobků.

Subjektem daně neboli plátcem je ten, kdo uvádí tyto konkrétní výrobky na trh. Může to být 

provozovatel  daňového  skladu  a  dále  osoba,  které  vznikla  povinnost  přiznat  a  zaplatit 

spotřební  daň  na  základě  dovozu  zboží  i  v  případě  ztráty  tohoto  zboží  apod.  Zákon  u 

jednotlivých spotřebních daní dále konkrétně vymezuje plátce daně.

Předmět daně tvoří vybrané výrobky na daňovém území Evropských společenství vyrobené 

nebo na toto území dovezené. Daňová povinnost vzniká samotnou výrobou nebo až dovozem 

na  území  jednoho  ze  států  Evropských  společenství.  Vzniká  tedy  okamžikem  uvedení 

vybraného výrobku na konkrétní trh.

Základ  daně  tvoří  množřství  vybraného  výrobku  v  měrných  jednotkách  a  v  případě 

tabákových produktů také konečná cena. Zákon stanovuje pevnou sazbu daně pro všechny 

výrobky, na které se spotřební daň vztahuje, zvlášť.

Zdaňovacím obdobím  je  kalendářní  měsíc  a  daňové přiznání se  podává za každou daň 

samostatně celnímu úřadu a je splatná do 25 dnů od skončení zdaňovacího období, za které 

daň vznikla.
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Spotřební daně jsou poměrně úzce svázány s právními předpisy EU, tudíž jejich změna je  

poměrně nerealná. Přesto bych se však zmínil o spotřební dani na minerální oleje, jelikož EU  

určuje pouze jakési mantinely, mezi nimiž se musíme při stanovení spotřebních daní řídit.

ČR by jako tranzitní země měla využívat více své polohy a cenu pohonných hmot nastavit tak,  

aby řidiči kaminové dopravy nemuseli tankovat mimo ČR. Proto navrhuji snížit spotřební daň  

na pohonné hmoty, jelikož v případě tak velkého trhu by možná nedošlo k výpadku příjmů, ale  

naopak k jejich navýšení.

1.3.3 Energetické daně

Energetické daně někdy též označované jako ekologické upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů.  Tento zákon stojí  na základech legislativy Evropské unie a 

přenesl do českého právního řádu několk směrnic Evropského společenství. Mezi energetické 

daně řadíme daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z 

elektřiny.

Subjektem daně je plátce. U daně ze zemního plynu a jiných plynů je to dodavatel plynu 

konečnému spotřebiteli na území ČR, u daně z pevných paliv je plátcem především dodavatel 

konečnému spotřebiteli a u daně z elektřiny je jím dodavatel elektrické energie. Nositelem 

daně je však konečný spotřebitel.

Předmětem daně je plyn pro pohon motorů, výrobu tepla, pro stroje používané na stavbách 

apod.  Pevná  paliva  jako  je  černé  uhlí,  hnědé  uhlí,  koks,  dehet,  rašeliny  a  již  vyrobená 

elektřina.

Základem daně je množství energií uvedené v jejich měrných jednotkách - u plynu v Mwh 

spalného tepla, u pevných paliv v GJ spalného tepla a u elektřiny v Mwh. Sazba daně je pevná 

pro  jednotlivé  druhy paliv  –  u  plynu je  ve  výši  0-264,80 Kč za  Mwh spalného tepla,  u 

pevných paliv 8,50 Kč/GJ a u elektřiny 28,30 Kč/MWh.21

Daňové  osvobození se  odvíjí  od  jednotlivých  druhů  energií  –  u  zemního  plynu  např.  v 

21 Minimum stanovené směrnicí Rady č. 2003/96/ES
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případě jeho použití pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, u pevných 

paliv mohou osvobození od daně uplatnit pouze osoby, jež mají povolení k nabytí bez daně a 

u  elektřiny  se  jedná  o  ekologicky  vyrobenou  elektřinu,  elektřinu  vyrobenou  dopravním 

prostředkem, kterým je spotřebována apod.

Zdaňovacím  obdobím je  kalendářní  měsíc  a  daňové  přiznání  se  podává  do  25  dní  od 

skončení  zdaňovacího  období  pro  všechny  druhy  energií.  Povinnost  přiznat  daň  vzniká 

použitím energií k jiným účelům než osvobozeným.

V případě těchto daní mi připadá, že Evropské unie se snaží řešit ekologii a environmentální  

problém současné společnosti těmito restrikcemi namísto důsledného prosazování a většího  

zvýhodnění progresivních a obnovitelných zdrojů.

2.0 DOHODY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

2.1 Mezinárodní dvojí zdanění

Důvodem  pro  mezinárodní  dvojí  zdanění  je  situace,  kdy  právnická  či  fyzická  osoba  je 

rezidentem jednoho státu a její zdanitelné příjmy plynou byť jen částečně ze zdrojů v jiném 

státě. Je tedy možně, že tento zdanitelný příjem bude podléhat dani ve státě vzniku, ale také 

ve státě, v němž je plátce daně rezidentem.

V důsledku možných kolizí  daňových soustav  jednotlivých států  a  rozvoji  mezinárodního 

obchodu a mezinárodních investic  bylo potřeba tyto vzniklé  spory upravit  mezinárodními 

dohodami o zamezení těchto kolizí a tedy dvojího zdanění příjmů.

Tyto dohody jsou uzavírány bilaterálně mezi jednotlivými státy a multilaterální smlouvy pro 

více než dva státy jsou pouze výjimkou. Podkladem a vzorem pro uzavírání těchto smluv je 

Modelová smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku, případně Modelová smlouva 

OSN, upravující vztahy mezi rozvojovými a vyspělými státy v oblasti dvojího zdanění.

2.2 Metody zamezení dvojího zdanění

40



Rozlišujeme  tři  základní  metody,  jak  zamezit  dvojímu  zdanění  a  to  metodu  vynětí 

(exemption), metodu zápočtu (tax credit) a metodu zahrnutí daně do nákladů.

Jednotlivé metody se použijí na základě opatření, jež zamezují dvojímu zdanění. Může se 

jednat o jednostranné opatření státu zahrnuté do jeho vnitrostátního právního řádu nebo do 

dvoustranných a vícestranných mezinárodních smluv uzavřených mezi jednotlivými státy.

Metoda vynětí

Jedná  se  o  metodu,  jejíž  podstatou  je  nezdanění  příjmů  ve  státě,  v  němž  je  plátce  daně 

rezidentem, ale jejich zdaněním ve státě zdroje příjmů. Předpokladem této metody však není 

zdanění příjmů v zahraničí, ale jen možnost cizího státu tyto příjmy zdanit.

Vynětí přijmů ze zdanění v České republice je možné v případě, že konkrétní vyňaté příjmy 

mohou být zdaněny na základě mezinárodní smlouvy ve státu, jež má dle smlouvy oprávnění 

danit pouze některé příjmy (např. ze stálé provozovny). Pokud však není prokázáno, že jde o 

příjmy ze stálé  provozovny na území jiného státu,  má Česká republika naopak oprávnění 

zdanit veškeré tyto příjmy.22

Tato metoda je historicky starší  než metoda zápočtu,  a  proto se použití  této  metody týká 

především dříve uzavřených smluv (např. se SRN a Švédskem). Metodu vynětí rozdělujeme 

do dvou skupin a to na metodu plného vynětí a metodu vynětí s výhradou progrese, kterou 

lze dále rozdělit na metodu vrchního dílku a metodu zprůměrování.

Metoda plného vynětí (full exemption)

Úplné vynětí je u nás zakotveno pouze v jedné smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi 

Českou republikou a Brazílií.  Nastává v případech,  kdy určité  příjmy ze zahraničí  nejsou 

započítány do daňového základu při zdanění ostatních příjmů.

Jelikož v České republice do minulého roku měly fyzické ani  právnické osoby jednotnou 

sazbu daně nezávislou na výši jejich daňového základu, tak docházelo k úplnému vynětí vždy, 

22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 66/2010-189
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pokud zahraniční příjmy této metodě dle smlouvy podléhaly. Od roku 2013 se opět objevila 

na přechodnou dobu progresivní daň z příjmů nad 48 násobek průměrné mzdy u fyzických 

osob.

Metoda vynětí s výhradou progrese (exemption with progression)

Spočívá v tom, že zahraniční příjem v základu daně nezůstane,  ale vezme se v úvahu při 

určení  daňové  sazby  u  ostatních  příjmů.  V  současné  době  se  používá  pouze  na  příjmy 

fyzických osob, jak je popsáno výše. Tato metoda má dvě varianty,  a to vrchního dílku a 

zprůměrování.

Metoda vrchního dílku (top slicing)

Metoda je používána u příjmů fyzických osob podlehajících progresivnímu zdanění. 

Metoda zprůměrování (averiging)

Tento druh vynětí je výhodnější pro daňové poplatníky a více odpovídá ekonomické logice. 

Spočívá  ve  výpočtu  průměrného  daňového  zatížení  poplatníka  vztahujícího  se  na  jeho 

celosvětové příjmy a vypočtené procento se poté použije pro výpočet daně v tuzemsku.

Metoda zápočtu

Metoda úplného zápočtu

Tato  metoda  je  aplikována  v  ČR  především  v  souvislosti  s  účinností  směrnice  Rady  č. 

2003/48/ES.23 Tato metoda zavazuje stát, aby akceptoval daň zaplacenou z určitého zdroje v 

jiném smluvním státě,  což může vést ke snížení daňové povinnosti  určitého rezidenta i  v 

případě jiných druhů příjmů.

Metoda prostého zápočtu

23 Směrnice Rady č. 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru
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Prostý zápočet oproti zápočtu úplnému zohledňuje výši daňové progrese ve státě rezidenství. 

V zásadě se jedná o to,  že daňový poplatník  si  může ze  základu daně ve  státě,  jehož je 

daňovým rezidentem odečíst pouze poměrnou část daně připadající na zahraniční příjmy.

Metoda zahrnutí daně placené v zahraničí do nákladů

Tato metoda se používá v případech, kdy není uzavřena mezinárodní smlouva o zamezení 

dvojího zdanění. V těchto případech si poplatník může daň odvedenou v zahraničí zahrnout 

do nákladů, avšak pouze do výše, v níž poplatníkovi nebyla započtena na daňovou povinnost 

v ČR.

2.3 Vzorová smlouva OECD

Model OECD má následující strukturu, která je pro přehled uvedena v tabulce:

Číslo článku: Anglický název: Český překlad:

1 Persons Covered Osoby, na které se smlouva vztahuje

2 Taxes Covered Daně, na které se smlouva vztahuje

3 General Definitions Všeobecné definice

4 Resident Rezident

5 Permanent establishment Stálá provozovna

6 Income from immovable property Příjmy z nemovitého majetku

7 Business profits Zisky podniků

8 Shipping,  inland  waterways 
transport and air transport

Mezinárodní doprava

9 Associated enterprises Sdružené podniky

10 Dividends Dividendy

11 Interest Úroky

12 Royalties Licenční poplatky

13 Capital gains Zisky ze zcizení majetku

14 Income from employment Příjmy ze zaměstnání

15 Directors' fees Tantiémy

16 Artistes and sportsmen Umělci a sportovci
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17 Pension Penze

18 Government Service Veřejná funkce

19 Students Studenti

20 Other income Ostatní příjmy

21 Capital Majetek

22 22A – Exemption Method
22B – Credit Method

22A – Metoda vynětí
22B – Metoda zápočtu

23 Non-discrimination Zákaz diskriminace

24 Mutual Agreement procedure Řešení případů dohodou

25 Exchange of information Výměna informací

26 Assistance in the colloction of taxes Pomoc při výběru daní

27 Members  of  diplomatic  missions 
and consular posts

Členové diplomatických a konzulárních 
úřadů

28 Territorial extension Územní působnost

29 Entry into force Vstup v platnost

30 Termination Výpověď

2.4 ANALÝZA VYBRANÝCH SMLUV

Pro svou analýzu jsem se rozhodl vybrat si Smlouvy o dvojím zdanění mezi Českou republikou  

a  Slovenskem,  Nizozemskem,  Spolkovou  republikou  Německo  (SRN)  a  Spojenými  státy  

Americkými (USA). 

Při vybírání těchto zemí jsem bral v potaz obchodní partnerství a historickou spřízněnost v  

případě SRN a Slovenska, stáří smlouvy v případě Nizozemska a jako mimoevropskou zemi  

jsem si vybral USA, protože jsem měl možnost v nich nějakou dobu pobývat.

Nejprve jsem se zaměřil krátce na formální stránku těchto smluv a v další části kapitoly se již  

zabývám jednotlivými články a snažím se o jejich vzájemnou komparaci z hlediska doby a  

možných důvodů vzniku těchto smluv a jejich koncepce.

Smlouva se Slovenskem vstoupila v platnost dnem 14. července 2003 a byla publikována dne 

12. srpna 2003 pod č. 100/2003 Sb. m. s. Tato smlouva nabyla účinnosti 1. ledna 2004, kdy 

přestala být prováděna ustanovení dřívější smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou 
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republikou, která byla vyhlášena pod č. 267/1993 Sb.

Smlouva s Nizozemskem vstoupila v platnost dnem 5. listopadu 1974 a byla publikována dne 

22.  listopadu 1974 pod č.  138/1974 Sb. Upravena byla Protokolem č.  112/1997 Sb.,  jenž 

vstoupil v platnost dne 11. dubna 1997 a jenž na některých místech upravil a doplnil stávající 

smlouvu.

Smlouva se SRN vstoupila v platnost dnem 17. listopadu 1983 a publikována byla dne 9. 

prosince 1983 pod č. 18/1984 Sb.

Smlouva s USA vstoupila v platnost dnem 23. prosince 1993 a publikována byla dne 15. 

února 1994 pod č. 32/1994 Sb. Sdělením ministerstva č. 370/1999 Sb. byla opravena část 

smlouvy.

Článek 1 – Osoby, na které se smlouva vztahuje

Tento článek je v uvedených smlouvách popsán rozdílně, avšak jeho význam se dá vyložit u 

všech čtyř smluv stejně. Osoby, na které se smlouva vztahuje jsou buď FO nebo PO se sídlem 

nebo bydlištěm v jednom nebo obou smluvních státech. Týka se tedy pouze rezidentů daných 

států, nikoliv všech občanů.

Problém může  nastat  v  situacích,  kdy se  jedná  o  osobní  obchodní  společnosti  (nejčastěji 

v.o.s.).  V těchto  případech se takové společnosti  považují  za  transparentní  entity a  jejich 

příjmy jsou daněny na úrovni jejich společníků, čili FO.

Článek 2 – Daně, na které se smlouva vztahuje

V tomto článku smlouvy vymezují daně, na které se smlouva vztahuje a je koncipován tak, že 

v případě změny zákona není nutno uzavírat novou smlouvu, což by např.  při současném 

průběhu legislativního procesu v ČR byl asi problém.

Jedná se o daně z příjmu a z majetku vybírané v obou státech, ať již je jejich způsob vybírání  
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jakýkoliv. Dále stanovuje daně, na které se smlouva použije zejména a také stanoví jednotlivé 

daně specifické pro daný stát.

Toto je možné vidět na smlouvě s USA, kde jsou daně vyjmenovány velmi konkrétně i se 

stanovenými  výjimkami.  V  USA se  smlouva  vztahuje  pouze  na  federální  daně  vyjma 

některých konkrétních daní a na spotřební daně ukládané v souvislosti s investičním příjmem.

Na smlouvě se Slovenskem jde zase vidět  historickou spřízněnost,  jelikož první  odstavec 

velice široce vymezuje daně podléhající  ustanovením této smlouvy.  Toto široké vymezení 

však vyhovuje mnoha pendlerům, kteří využívají zejména jazykovou spřízněnost a nemusí při 

daňovém přiznání dohledávat jakékoliv výjimky.

Proto si myslím, že tento článek jednotlivé státy velmi detailně projednávají a promítají do něj  

své  specifické  vzájemné  vztahy  tak,  aby  smlouvy  mohly  reflektovat  i  budoucí  vývoj  

jednotlivých daňových systémů.

Článek 3 – Všeobecné definice

Ve všech smlouvách je tento článek prakticky totožný a osvětluje pojmy v nich obsažené. 

Např. výrazy „smluvní stát“, „osoba“, „společnost“, „mezinárodní doprava“ aj. 

Článek 4 – Rezident

Čtvrtý článek se zaměřuje na to jak určit, ve kterém ze dvou smluvních států ma FO nebo PO 

daňový  domicil,  čili  rezidentem  jakého  státu  je.  Existuje  také  případ,  kdy  je  osoba 

považována za rezidenta obou smluvních států.

V tomto případě přichází na řadu v nových smlouvách tzv. Tie-breaker-rule, při kterém se 

zkoumají čtyři podmínky v daném pořadí: existence stálého bytu, středisko životních zájmů, 

obvyklé zdržování se, státní příslušnost.

Na základě  těchto  pravidel  je  obvykle  možné  určit  stát  rezidence,  pokud to  ani  v  tomto 
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případě možné není, tak je třeba určit rezidenství na základě dohody daných států. 

U starších smluv se rezidenství určuje na základě pravidel určených jednotlivými smlouvami 

a u PO se rezidenství určuje na základě jejich sídla a pokud jej má ve více státech, tak podle 

skutečného nebo hlavního vedení této PO.

I v tomto případě je zde poněkud odlišná úprava ve smlouvě s USA, která neobsahuje tie-

breaker-rule a pouze dává jasná pravidla k tomu jak určit rezidenství konkrétních osob nebo 

případy, kdy je toto rezidenství naopak vyloučeno.

Článek 5 – Stálá provozovna

Jeden ze  ztěžejních  článků  smluv o  zamezení  dvojího  zdanění.  Definování  tohoto  pojmu 

určuje vztah mezi smluvními státy v tom, kdo má právo zdanit zisky z činnosti podniků. V 

tomto článku se analyzované smlouvy liší právě z výše uvedených důvodů.

Hlavní odlišnost je v tom, co se zejména považuje za stálou provozovnu a co se za ni zejména 

nepovažuje. Toto určení je pro státy velmi obtížné, zvlášť když se jedná o peníze tuzemských 

společností zaměstnávajících mnoho osob a odvádějících daně.

Zvláště proto je důležité nastavit daňovou zátěž PO tak, aby se jí vyplatilo být rezidentem  

daného státu či jeho oblasti s odlišnou daňovou zátěží, jak popisuji v kapitole týkající se české  

daňové soustavy.

Stálá provozovna má několik podmínek vzniku. Musí se jednat o místo k výkonu činnosti, 

které je stálé a jehož prostřednictvím společnost vykonává podnikatelskou činnost. K těmto 

podmínkám  přibyl  ještě  institut  „službové  provozovny“  ve  smlouvách  sjednávaných  ČR 

(např. USA, Slovensko, Francie)

Ve smlouvě se Slovenskem a USA je tedy obsažena i tzv. službová provozovna. Nejde vůbec 

o  provozovnu v jejím pravém slova  smyslu,  ale  o  zplnomocněného zástupce  společnosti, 

skrze nějž vykonává tato společnost podnikatelskou činnost v jiném státě. 
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Nemusí zde existovat žádné právo k užívání provozních prostor, pouze při splnění časového 

rámce od 6 či 9 měsíců počínaje začátkem podnikatelské činnosti v době 12 po sobě jdoucích 

měsících může při splnění podmínek vzniknout stálá provozovna. Podobný časový rámec se 

vztahuje i na staveniště trvající nejméně 12 měsíců.

Pouze bych doplnil to, že institut službové provozovny mi přijde velmi logický a zavedl bych  

jej  postupně  i  do  dalších  smluv  při  jejich  úpravách.  Jinak  zde  nenacházím  prostor  pro  

nějakou další  inovaci  a myslím si,  že v  případě těchto smluv jde vždy o kompromis mezi  

dvěma státy.

 

Článek 6 – Příjmy z nemovitého majetku

Příjmy z nemovitého majeteku má vždy právo danit stát, na jehož území se nemovitost, z níž 

plynou  PO  nebo  FO  příjmy,  nachází.  Jde  tedy  o  poměrně  jednoduchý  a  jasný  článek  a 

pravidla, která vytváří jsou logická a srozumitelná, proto se mu věnuji pouze krátce.

Článek 7 – Zisky podniků

Tento článek stanovuje, kdy může stát zdanit podnik se sídlem ve druhém smluvním státě. 

Tato situace je možná v případech, kdy má daný podnik stálou provozovnu na území druhého 

státu. Tento druhý stát však může zdanit pouze zisky vzniklé provozovně na jeho území.

Ziskem není nákup věcí pro podnik a stálá provozovna si navíc jako náklad může odečíst 

náklady  podniku  na  její  provoz  a  náklady  podniku  na  jeho  rozvoj,  tedy  včetně  této 

provozovny. 

 

Článek 8 – Mezinárodní doprava

Na  rozdíl  od  předchozího  článku  není  zdanění  příjmů  z  provozu  lodí,  člunů,  letadel, 

železničních a silničních vozidel vázán na stálou provozovnu, ale jen na místo skutečného 

vedení podniku.
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Odpadá tudíž dvojí zdanění, ale to jen proto, že je tento institut zaveden v těchto smlouvách. 

Navíc dvojí  a  víceré zdanění  v  případě mezinárodních přepravců znamenalo velký nárůst 

administrativy a v dnešním globalizovaném světě by bylo velmi obtížné určit  jak rozdělit 

zdanění takových zisků na úrovni všech států průvozu.

Mezinárodní  doprava  je  navíc  regulována  dohodami  o  společném  provozování  (pools)  a 

jinými dohodami stanovujícími pravidla samotné dopravy a rozvržení zisků ve společném 

podnikání.

Článek 9 – Sdružené podniky

Pro  zdaňování  nadnárodních  korporací  je  ve  smlouvách  obsažen  tento  článek  stanovující 

pravidla  na  základě  kterých  jsou  tyto  sdružené  podniky  zdaňovány.  Důležitý  je  „princip 

tržního odstupu“, na kterém se shodly členské země OECD.

Je to právo státu zdanit i zisky podnikem nevykázané, pokud zjistí, že podmínky podnikání 

více podniků byly jiné, než byly stanoveny nezávislými subjekty. Toto je využíváno i pro 

účely vyhnutí se dani nebo daňové optimalizaci a jedná se o zcela legální postup.

Pokud ale jeden smluvní stát zvýší podniku dosažený zisk na jeho území, je druhý smluvní 

stát  povinnen  zisk  podniku  na  jeho  území  úměrně  snížit,  toto  nemusí  pouze  na  základě 

některých smluv (Slovensko, USA) a pouze v případech, kdy byly převodní ceny stanoveny 

na základě podvodu, hrubé nedbalosti nebo vědomým zanedbáním povinností

Článek 10 – Dividendy

Tento článek se týká příjmů z investovaného kapitálu (podíly na zisku, příjmy z akcií aj.) a 

jejich zdanění. Dividendy podléhají zdanění nejen ve státě rezidence příjemce, ale i ve státě 

zdroje a míra jejich zdanění se odvíjí od majetkového podílu na společnosti a případně i na 

délce jeho držení. 
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Srážková daň činí maximálně 15%, je možné její snížení na 5% dle vzorové smlouvy OECD 

anebo je možné úplné osvobození od daně podle směrnice Rady 90/435/EHS u členských 

států EU.

Tento článek se nepoužije na situace, kdy je vlastník dividend rezidentem jednoho státu a 

přitom  vykonává  svoji  činnost  prostřednictvím  stálé  provozovny.  V  tomto  případě  se 

postupuje podle článku o stálé provozovně. 

Článek 11 - Úroky

Úroky z  takřka  jakýchkoliv  pohledávek  jsou  ve  státě  zdroje  osvobozeny od daně  a  jsou 

zdaňovány druhým smluvním státem. Funguje zde stejné pravidlo jako u dividend v případě 

umístění stálé provozovny ve státě zdroje jsou úroky příjmem této provozovny a podléhají 

režimu článku 7.

Platí zde také zásada, že státem zdroje je stát jehož rezidentem je plátce úroků. Výjimku tvoří 

úroky spojené se stálou provozovnou patřící rezidentovi státu zdroje, která je však umístěna 

ve druhém státě. V tomto případě nemá stát zdroje právo úroky zdanit.

Článek 12 – Licenční poplatky

Tento článek určuje, kdy mohou být zdaněny licenční poplatky i ve druhém smluvním státě. 

Jde o případ, kdy je příjemce zisků z licenčních poplatků rezidentem tohoto druhého státu. 

Tyto zisky mohou být zdaněny i ve státě zdroje, ale tato daň nesmí překročit 5 nebo 10% 

částky licenčních poplatků.

V dalších odstavcích článek určuje co se považuje za licenční poplatek a také situace, kdy ke 

zdaňování nedochází. Opět se jedná o případ, kdy je zisk z licenčních poplatků spojen se 

stálou provozovnou a státem jejího umístění.

Článek 13 – Zisky ze zcizení majetku
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Příjmy z prodeje nemovitostí jsou zdaňovány na základě článku 6. Příjmy z prodeje movitého 

majetku spojeného se stálou provozovnou podniku jsou daněny na základě článku 5. Příjmy z 

uskutečňování mezinárodní dopravy jsou také zdaňovány dle příslušného článku.

Všechny ostatní příjmy nezařazené do těchto kategorií jsou daněny pouze ve smluvním státě, 

jehož je osoba rezidentem.

Článek 14 – Nezávislá povolání

Tento článek již není obsažen ve smlouvě se Slovenskem a ve všech ostatních smlouvách je 

určeno,  kdy  příjem  z  takového  povolání  podléhá  zdanění  i  ve  druhém  státě  (pokud  má 

nezávislé povolání „základnu“ v této druhé zemi.

Ve druhém odstavci vyjmenovávají smlouvy jednotlivá povolání, kterých se tento článek týká. 

Jde např. o učitele, lékaře, právníky, zubní lékaři aj.

Článek 15 – Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy plynoucí  z  důvodu zaměstnání  jsou  až  na  výjimky (tantiémy,  umělci  a  sportovci, 

penze,  studenti)  daněny  ve  státě  pouze  v  tomto  státě,  to  neplatí,  když  je  zaměstnání 

vykonáváno v druhém státě. V tomto případě mohou být příjmy zdaněny i ve druhém státě.

V dalších odstavcích tohoto článku jsou popsány situace, ve kterých bez ohledu na ustanovení 

odstavce prvního umožňují zdanit tyto příjmy jen ve státě, kde je zaměstnávání vykonáváno 

(pobyt po určitý čas, práce v mezinárodní dopravě aj.).

Článek 16 - Tantiémy

Tento  článek  pojednává  pouze  o  tantiémách  spojených  s  výkonem  funkce  ve  vedení 

společnosti.  Takto  přijaté  tantiémy  mohou  být  zdaněny  ve  státě,  jehož  je  společnost 

rezidentem.

51



Článek 17 – Umělci a sportovci 

Příjem umělců  a  sportovců může být  bez  ohledu na  články týkající  se  příjmů ze  závislé 

činnosti (u Slovenska) a u starších ostatních smluv i na článek o svobodných povoláních. 

V  případě  smluv  s  některými  státy  je  možné  osvobození  na  základě  odstavce  3,  jenž 

pojednává o vystoupeních hrazených z veřejných prostředků nebo vykonávaných na základě 

dohody mezi vládami.

Článek 18 - Penze

Až na smlouvu o USA se vždy jedná o penzi, vyplývající z dřívějšího zaměstnání ve státní 

správě. Tyto příjmy podléhají jen zdanění ve státě zdroje, pokud zároveň nejsou rezidenty i 

druhého státu v případě veřejné funkce.

Ve smlouvě s USA je koncipován článek o penzích šířeji a pojednává nejen o penzi, ale i o 

jiných typech důchodů (alimenty, renta, příspěvky sociálního zabezpečení), které již nejsou 

vázány na předchozí práci ve státní sporávě.

Článek 19 – Státní služba

Tento článek se týká odměn spojenými se státní službou. Jená se o plaztby vyplácené státem, 

ale  i  nižšími  úředními  samosprávnými  celky  tohoto  státu.  Veškeré  tyto  příjmy  podléhají 

zdanění ve státě zdroje a výjimku tvoří pouze členové diplomatických a konzulárních misí, 

kteří jsou rezidenty a zároveň státními příslušníky druhého státu.

Článek 20 – Studenti a žáci učilišť

Na tomto článku se opět  projevuje spřízněnost se Slovenskem, jelikož smlouva postavení 

studenta  upravuje  pouze  obecně  a  všechny  platby  mající  původ  mimo  stát  nepodléhají 

zdanění. Podobně jednoduchou úpravu má také smlouva s Nizozemskem.
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Smlouva s Německem zvlášť upravuje postavení studenta, učně, osoby, která se ve smluvním 

státě vzdělává a vyjmenovává také jednotlivé typy příjmů osvobozených od daně. Ve smlouvě 

s USA je tomuto článku věnován ještě větší prostor a je zde detailně popsána osoba, druhy a 

velikost příjmů majících nárok na osvobození od daně.

Článek 21 – Ostatní příjmy

Mezi ostatní příjmy smlouvy řadí příjmy ve smlouvě neuvedené a smlouva se Slovenskem 

obsahuje navíc odstavec o příjmech rezidenta plynoucích z výher, sázek apod., které mají 

zdroj ve druhém státě mohou být zdaněny také tímto státem.

Článek 22 - Majetek

Nemovitý  majetek  spadající  pod  článek  6  je  daněn  podle  tohoto  článku.  Majetek  stálé 

provozovny je  daněn  podle  článku  5  a  majetek  používaný  k  uskutečňování  mezinárodní 

dopravy podle  článku  8.  Všechen  ostatní  majetek  podlehá  zdanění  jen  ve  státě,  jehož  je 

příslušná osoba rezidentem.

Článek 23 – Vyloučení dvojího zdanění

Obsahu tohoto článku se věnuji v kapitole o metodách zamezení dvojího zdanění.

Článek 24 – Zásada rovného nakládání

Tento článek zakotvuje zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. Osoby bez 

státní příslušnosti, jež jsou rezidenty jednoho ze smluvních států nesmí být podrobeni jinému 

zdanění než rezidenti se státní příslušností jednoho ze států.

Pro  stálou  provozovnu,  jejíž  vlastník  je  rezidentem druhého  státu  platí  podobný režim a 

smluvní stát nikdy nesmí zatížit zdaněním vyšším než své vlastní rezidenty.
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Článek 25 – Řešení případů dohodou

Pokud se osoba domnívá, že jeden nebo oba smluvní státy zavedly opatření, které má pro 

danou osobu za následek zdanění, jenž není s touto smlouvou v souladu, může nezávisle na 

právních prostředcích předložit svůj případ příslušnému úřadu státu, jehož je rezidentem.

V novějších smlouvách (Slovensko a USA) je tato možnost omezena časově na dobu tří let od 

vzniku zdanění, jenž není v souladu s touto smlouvou. Pokud příslušný úřad zjistí oprávněnost 

této námitky může požádat příslušný úřad smluvního státu, aby toto zdanění vyloučil. Úřady 

tuto situaci mohou řešit  vzájemnou dohodou i  vejít  v přímý styk za účelem aplikace této 

smlouvy.

 

Článek 26 – Výměna informací

Tento článek je velmi důležitý pro jednotlivé státy, které díky této výměně získávají informace 

za  účelem provádění  této  smlouvy,  zabránění  podvodům a proti  krácení  daní.  Ve druhém 

odstavci jsou vyjmenovány situace, při kterých stát vyžádanou informaci naopak neposkytne.

Článek 27 – Členové diplomatických a konzulárních misí

Tento článek zaručuje diplomatům a konzulárním úředníkům, že ustanovení této smlouvy se 

nedotýkají jejich daňových výsad na základě mezinárodního práva.

Článek 28 – Vstup v platnost

Smlouvy  nabývají  platnost  ratifikací  a  výměnou  ratifikačních  listin.  Další  podrobnosti  k 

účinnosti dané smlouvy jsou popsány v odstavci 2.

Článek 29 - Výpověď

Výpověď smlouvy je možná vždy až po nějaké době od vstupu v platnost a po této době je 

možná výpověď diplomatickou cestou ve lhůtě šesti měsíců před koncem kalendářního roku a 
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zaniká k 31. prosinci téhož roku.

2.4 Bilaterální smlouvy České republiky s ostatními státy

Smluvní stát: Vstoupení v platnost dne: Číslo zveřejnění ve Sbírce 
zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv:

Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. 

Arménie 15.7.2009 86/2009 Sb. m. s. 

Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. 

Ázerbajdžán 16.6.2006 74/2006 Sb. m. s. 

Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb. m. s. 

Barbados 6.6.2012 69/2012 Sb. m. s. 

Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. m. s. 

Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. 

Bosna a Hercegovina 12.5.2010 58/2010 Sb. m. s. 

Brazilíe 14.11.1990 200/1991 Sb. 

Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb. 

Čína 4.5.2011 65/2011 Sb. m. s. 

Dánsko 27.12.1982 53/1983 Sb. 

Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. 

Estonsko 26.5.1995 184/1995 Sb. 

Etiopie 30.5.2008 54/2008 Sb. m. s. 

Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb. m. s. 

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. 

Francie 1.7.2005 79/2005 Sb. m. s. 

Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb. m. s. 

Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sb. m. s. 

Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb. m. s. 

Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. 

Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. 

Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. 

Island 28.12.2000 11/2001 Sb. m. s. 

Itálie 26.6.1984 17/1985 Sb. 

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. 
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Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. 

Jihoafrická republika 3.12.1997 7/1998 Sb. 

Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb. m. s. 

Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb. m. s. 

Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb. m. s. 

KLDR (Korejská lidově 
demokratická republika)

7.12.2005 3/2006 Sb. m. s. 

Korejská republika 3.3.1995 124/1995 Sb.

Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb. m. s. 

Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb. m. s. 

Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb. m. s. 

Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. 

Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. 

Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb. 

Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. 

Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb. m. s. 

Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. 

Malta 6.6.1997 164/1997 Sb.

Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb. m. s. 

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb. m. s. 

Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb. m. s. 

Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. 

Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. 

Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb. 

Nizozemsko 5.11.1974 138/1974 Sb. 

Norsko 9.9.2005 121/2005 Sb. m. s. 

Nový zéland 29.8.2008 75/2008 Sb. m. s. 

Polsko 20.12.1993 31/1994 Sb. 

Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. 

Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb. m. s. 

Rumunsko 11.8.1994 180/1994 Sb. 

Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. 

Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. 

SAE (Spojené arabské 
emiráty)

9.8.1997 276/1997 Sb. 
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Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. 

Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb. m. s. 

Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb.

Srbsko a Černá Hora 27.6.2005 88/2005 Sb. m. s. 

Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Sb. 

Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb. m. s. 

Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. 

Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. 

Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. 

Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb. m. s. 

Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. 

Tunisko 25.10.1991 419/1992 Sb. 

Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb. m. s. 

Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb.

USA (Spojené státy americké) 23.12.1993 32/1994 Sb.

Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb. m. s. 

Velká Británíe (Spojené 
království Velké Británie a 

Severního Irska)

20.12.1991 89/1992 Sb. 

Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. 

Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. 
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ZÁVĚR

Jako cíl této práce jsem si stanovil analýzu české daňové soustavy z pohledu platného práva, 

jeho komparace s jinými právními řády a hledání řešení, jež by zlepšila orientaci v daňovém 

systému, zjednodušila jej a zefektivnila.

Hledání takových řešení je však velmi obtížné, takže analýzy jednotlivých druhů daní se liší 

jak svou hloubkou, tak rozsahem. Snažil jsem se vždy také o to, aby se jednalo o změny 

realizovatelné alespoň částečně, protože ideální daňovou soustavu vytvořit nejde.

Na začátku první kapitoly se věnuji teoretickým otázkám. Charakterizuji nejdůležitější pojmy, 

krátce  rozebírám  jednotlivé  prvky  daní  (předmět,  subjekt,  základ,  osvobození  anebo 

zdaňovací  období),  jejich  funkce  (fiskální,  redistribuční,  alokační  a  stabilizační),  principy 

(spravedlnosti,  právní  perfektnosti,  politické  průhlednosti,  efektivity  a  stimulace)  a  jejich 

rozdělení zejména na daně přímé a nepřímé.

V další  části  této  kapitoly shrnuji  nejdůležitější  předpisy EU,  které  ČR přejala  do  svého 

právního řádu. Harmonizace předpisů probíhá hlavně na poli nepřímých daní a jednotného 

přístupu ohledně řešení některých situací, u kterých se EU snaží o jednotný přístup ve všech 

členských  zemích.  Např.  směrnice  90/435/EHS  o  společném  zdanění  mateřských  a 

dceřinných společností.

V analytické části týkající se daňové soustavy ČR 2013 analyzuji jednotlivéí daně, snažím se 

kriticky zhodnotit  stav de lege lata  a  navrhnout  změny,  jež by vedly ke zjednodušenní  a 

zpřehlednění českého daňového zákonodárství.

Mnou navrhované změny by bylo vhodné přijmout jako celistvý komplex, jelikož je tak i 

koncipován  a  výpadky  příjmů  na  straně  jedné  daně  se  snažím  zvýšením  jiných  příjmů 

vyrovnat. Jednou ze základních otázek této analýzy byla také otázka, zda navrhované změny 

cílit tak, aby postupně došlo k přesunu z přímého zdanění na nepřímé anebo naopak.

Zvolil jsem si variantu postupné změny poměru přímého a nepřímého zdanění ve prospěch 
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vyššího  nepřímého  zdanění  oproti  přímému.  Důvody  vyjmenovávám  v  příslušných 

kapitolách, ale krátce se zmíním o těch zásadních – jednoduchost, efektivita a spravedlnost.

V současnosti mi přijde často nespravedlivé opětovně danit, již několikrát zdaněné příjmy či 

statky. Není to sice možné, ale stát by se měl snažit, aby takových případů bylo co nejméně a 

dělat vše pro to, aby konečná míra zdanění byla pro každý subjekt relativně stejná.

V další  části,  věnované dohodám o dvojím zdanění krátce popisuji důvody jeho vzniku a 

metody, jak takovému zdanění zabránit. Jedná se o metodu vynětí a metodu zápočtu, které se 

dále skládají z jednotlivých submetod. 

Uvádím seznam platných smluv ČR s ostatními státy. K 1.7.2013 měla ČR uzavřeno 81 smluv 

s ostatními státy. Dále uvádím vzorovou smlouvu OECD, která se stala vzorem pro tvorbu 

těchto smluv a v poslední části této práce analyzuji čtyři vybrané smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění se Slovenskem, SRN, Nizozemskem a USA.

V této  analýze  komparuji  vybrané  smlouvy z  hlediska  doby jejich  vzniku,  spřízněnosti  s 

daným státem a tyto rozdíly jde shledat právě i v těchto smlouvách a jejich konceptu. Je velmi 

zajimavé pozorovat rozdíly koncepce právě z důvodu vztahu mezi danými státy.

Při vypracování této práce jsem musel projít velké množství materiálů, z nichž mi vyplynulo, 

že ideální daňová soustava je pouhá teorie, protože uvádění konkrétních změn do praxe je 

velmi složité, jelikož domluva na tak zásadních věcech je napříč politickým spektrem velmi 

obtížná.

Pokud by však taková dohoda vznikla a politické strany se dokázaly dohodnout na nějaké 

podstatné reformě, která by mohla vycházet např. z připravované důchodové reformy, jež je 

nutná a s níž je spojeno mnoho dalších změn v ostatních právních předpisech, tak bych byl 

rád, aby došlo i na realizaci některého z mých návrhů.
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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. 

Klíčová slova: daň, česká daňová soustava, dvojí zdanění



RESUME

This  thesis  deals  with  taxation  analysis  in  general  and  with  the  Czech  taxation  system 

specifically,  with  the  respect  to  the  Czech  Republic’s  membership  in  the  EU  and  the 

connected legal regulations harmonization. In the end the thesis is focused on the international 

taxation rules and the related particular treaties on the avoidance of double taxation.

In the beginning of the first part, which is more theoretical, a brief characteristic of basic 

terms like a tax, a taxation system, a division of taxes, direct and indirect, is contained. Then 

an analysis of its structural components, that means subject, object, tax exemption, tax rate, 

tax  base  and taxation period,  is  included.  Functions  of  taxation  – the allocation one,  the 

redistributional, the stabilizational one and the main function of taxation, the fiscal one. And 

last but not least it deals with taxation principles – equity, efficiency, beneficial effect on the 

development of economic processes, legal perfection and political transparency, which forms 

the basis for a stable, uncomplicated taxation system. The conclusion of the theoretical part is 

dedicated to the tax harmonization, to the list and a brief description of the most important 

European legal standards and their short analysis.

In the part  dedicated to the Czech taxation system the thesis  is  concentrated to particular 

taxes,  their  description  and  their  analysis.  This  analysis  comes  out  of  the  criticism  and 

comparison of the present-day status de lege lata and on the basis of this analysis it proposes 

the changes de lege ferenda, which may and may not lead to the improvement of the Czech 

taxation system suffering from many imperfections, which I am trying to deal with in this 

work. 

In the second part the thesis concentrates on the international aspect of taxation. First of all it 

pays attention to reasons for formation of double taxation and to methods of avoiding it. This 

work also contains a list of valid treaties to 1st July 2013. In the analytical part the thesis 

focuses on particular treaties about avoiding double taxation and compares them. From this 

comparison some suggested changes come out, which are already parts of the new treaties and 

should be incorporated into all newly negotiated treaties. It means the treaties with Slovakia, 

the Netherlands, Germany and the U. S. A...

Key words: tax, Czech taxation system, double taxation
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