
Abstrakt  
 
 

Diplomová práce se snaží primárně porovnat daňový systém, resp. daňovou soustavu 

mezi Řeckem a Českou republikou, které jsou obě jako členské země EU a nejvýznamnějších 

mezinárodních organizací malými a otevřenými ekonomikami s přibližně stejným počtem 

obyvatel, přičemž právě jejich členství zejména v EU silně ovlivňuje i národní podobu daní 

a jejich struktury. Také se vyjadřuje i k národním hmotněprávním úpravám daní obou zemí.  

Nejprve, s jistými terminologickými obtížemi napříč třemi jazyky, vymezuje pojem daň 

jako povinnou platbu, kterou zákon jako daň nazývá, a některé její teoretické aspekty 

z hlediska žádoucích vlastností a konstrukčních prvků a poté se zaměřuje na daňovou 

soustavu, resp. systém a nejrůznější vlivy na jejich formování. Asi jediná mimoprávní pasáž 

včetně přílohy 2 se týká ekonomického srovnání daňových soustav ČR a Řecka.   

V praktické části se práce postupně věnuje srovnání pramenů daňového práva, 

ústavněprávním základům daní a jejich rozpočtovému určení a také mezinárodněprávnímu 

rozměru daní v obou zemích. Velmi skromně zmiňuje i některé historické souvislosti. Jádrem 

práce je potom kapitola 4, kde se výhradně komparativní metodou práce snaží nalézt rozdíly 

v jednotlivých daních z hlediska jejich existence a není-li jich, z hlediska jejich konstrukčních 

prvků. Tabulka 2 na str. 40 a 41, popř. tabulka 7 na str. 80 poskytuje kompletní přehled 

existujících daní v obou zemích včetně příslušného pramene jejich právní úpravy. Problémem 

je neaktuálnost informací o řeckých místních daních z důvodu nedostatku vhodných či 

spolehlivých zdrojů.  

Poslední části se zanedbatelně zabývají procesní stránkou daní, která ovšem není 

hlavním předmětem zájmu, a také daňovými delikty z hlediska správního i trestního práva.    

V závěru práce jsou stručně vyjmenovány nejdůležitější rozdíly v daních mezi oběma 

zeměmi a také jsou nastíněna některá doporučení, vyplývající z pozitivních stránek jedné či 

druhé daňové soustavy nebo jednotlivých daní. 

Protože v české literatuře se příliš mnoho informací o řeckých daních nenachází, je 

možné vzhledem k neobvykle širšímu rozsahu této práce považovat za její neskromný cíl 

vyplnění této mezery.   
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