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Úvod 

Hlavní priority právě končícího, velmi úsporného pátého předsednictví Řecka v EU od 

jeho vstupu do evropských struktur v roce 1981 nezasahovaly na rozdíl např. od toho irského 

v 1. polovině roku 2013 přímo do oblasti daní, nicméně na národní úrovni jsou daně nejen 

vzhledem k vleklé hospodářské krizi a dluhovým problémům této jihoevropské země velmi 

bolestivým až tragickým prvkem jejích veřejných financí. Od roku 1974, kdy Řecko 

nastoupilo cestu demokratizace, jeho veřejný (vládní) dluh prostřednictvím zejména trvalých 

enormních deficitů narostl do dnešních astronomických rozměrů. I přes nespočetně mnoho 

zpráv o neefektivní až naprosto nelogické alokaci veřejných či vládních výdajů si zde dovoluji 

tvrdit, že fiskální nerovnováha se prohlubovala více podceňováním příjmové strany1, kde 

skutečné daňové inkaso dlouhodobě výrazně zaostávalo za tím potřebným, plynoucím 

z možností řecké daňové správy, resp. ze stanovené daňové povinnosti pro veškeré dotčené 

subjekty podle řeckého práva. Svou tezi mohu podpořit nejen z neformálních diskusí 

s několika řeckými obyvateli, ale zejména na základě mezinárodního srovnání podle vládní 

finanční statistiky EUROSTATu anebo také např. přímou výzvou nejvyšší představitelky 

MMF, která nabádala v  polovině roku 2012 potomky antických Helénů nikoliv ke snížení 

výdajů, ale k placení daní.  Přestože tím obyvatele samotného cípu Balkánského poloostrova 

a tisíců ostrovů v Egejském a Jónském moři urazila a navíc popudila tím, že sama dle čl. 34 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 žádnou daň ze svého platového 

příjmu odvádět nemusí, je nutné jí dát v podstatě za pravdu. Platební morálka průměrného 

daňového poplatníka v Řecku je dlouhodobě velice tristní, daňové úniky v roční odhadované 

výši až 30 mld. €2 až neuvěřitelně vysoké (např. za rok 2013 se odhaduje objem nevybraných 

                                                 
1 Zcela jistě existují výjimky, např. období kolem olympijských her v roce 2004, kdy tato jednorázová akce 
spolykala zbytečně nadměrný objem peněz nejen řeckých daňových poplatníků, ale především těch vypůjčených.  
2 Wikipedia: Tax evasion and corruption in Greece. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_evasion_and_corruption_in_Greece.  
V České republice se odhaduje ročně méně než desetina, tj. 40 mld. Kč kvůli odlivu peněz do daňových rájů 
(Aktuálně.cz: Daňové úniky v ČR a ve světě. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné 
z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-tozicka.php?itemid=17451), oficiálnější zdroje potom uvádějí 
necelých 30 mld. Kč, zejména vlivem nepřímých daní (např. Týden.cz: Knížek: Stát tratí na daňových únicích až 
30 miliard ročně. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/knizek-stat-
trati-na-danovych-unicich-az-30-miliard-rocne_224680.html). Pokud se k tomu připočítají od roku 1990 
naakumulované (tedy ne roční!) daňové nedoplatky jako rozdíl mezi daněmi, která měly být vybrány, a skutečně 
vybranou částkou ve výši 118,8 mld. Kč, i pro české veřejné rozpočty už se jedná o nezanedbatelnou ztrátu 
(Ministerstvo financí ČR: Skutečná výše daňových nedoplatků. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné 
z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2012/2012-04-19-vmediich-4928-4928).  
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daní ve výši 9,27 mld. €3, tj. cca 250 mld. Kč) a rapidní zhoršení podmínek na trhu práce, 

zejména mezi mladými lidmi, má tendenci zvětšovat již tak masívní šedou ekonomiku 

(odhady 25 - 35 % HDP) a generovat další daňové úniky. Zdá se až nemožné, že víceméně až 

kolaps amerických druhořadých hypoték v roce 2008 a odhalené praktiky řeckého kreativního 

účetnictví o několik měsíců později rozkryly pravý stav řeckých veřejných financí, k jejichž 

rozvrácenosti směřovaly rozhazovačné a především daňově velmi tolerantní politiky 

vládnoucích stran, které se střídaly u moci nepřetržitě téměř 35 let.  

Následující řádky se však nesnaží ani analyzovat řeckou dluhovou krizi, ani dokazovat, 

že větší vinu na současné situaci řeckých veřejných financí spatřuji spíše na příjmové straně 

veřejných rozpočtů. Lze si položit otázku, v čem spočívají nedostatky řeckého daňového 

mechanismu, že generuje nedostatečné daňové inkaso jako jejich hlavní zdroj. Je možné tak 

učinit z hmotněprávního nebo procesního hlediska; zde jsem se rozhodnul pro ten přístup 

první. Je tedy řecké daňové právo hmotné nastaveno podobně jako v jiných vyspělejších 

zemích či je poněkud či zcela odlišné? Vždyť Řecko je podobně jako ČR členem všech 

důležitých mezinárodních organizací (OECD, OSN, WTO, RE) a také nadnárodní EU, které 

nyní, v 1. pololetí 2014, dokonce předsedá. Odpověď na podobné otázky se pokusí 

zodpovědět tato práce, jejímž cílem je přiblížit fungování daňové soustavy v Řecku a jejích 

jednotlivých daní. Pro odstranění pouhé popisnosti a s ní související statičnosti textu jsem 

zvolil metodu komparace se situací v ČR. Doprovodným cílem je obecné zhodnocení 

stávajících právních úprav obou zemí v oblasti daní. Práce nemá rozhodně ambici rozkrývat 

mezery v jednotlivých zákonech v podobě rozdílů české a řecké hmotněprávní úpravy s cílem 

se zdanění potenciálně vyhnout a nemůže např. odpovědět na otázku, do kterých instrumentů 

je výhodnější investovat v jedné či druhé zemi. Její cíl je mnohem skromnější, a to jednoduše 

představit daňový systém členské země EU, která dle mého názoru stojí neprávem tak trochu 

na periférii zájmu. Je sice oblíbenou turistickou či dovolenkovou destinací obyvatel ČR, 

nicméně o jejích daních se toho u nás obecně příliš mnoho neví. Důkazem může být i velmi 

chudá nabídka relevantních informací v české literatuře. A pokud se nějaké přece jen objeví, 

jsou velmi povrchní. 

                                                 
3 Viz článek z 3. 2. 2014: Ekathimerini.com: Unpaid taxes in 2013 added up to over 9 bln euros. [online]. [cit. 
2014-06-24]. Dostupné z: http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_03/02/2014_537059. 
Tentýž deník ale také 11. 3. 2014 informoval, že 9 mld. € dosahují daňové úniky jen u DPH (Ekathimerini.com: 
Top EU official sends warning on excessive VAT evasion. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné 
z: http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_11/03/2014_538092). Domnívám se, že odhady je 
proto nutné brát s rezervou, neboť na všechny zbylé daně je reziduálních cca 0,27 mld. € ve srovnání s DPH 
skutečně málo. 
  



3 
  

Práce je s výjimkou úvodní a závěrečné části rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se 

věnuje pojmům daň a daňová soustava, z převážné části teoreticky. Další kapitola seznamuje 

se základním státoprávním uspořádáním Řecka (domnívám se, že s ohledem na již tak 

rozsáhlou kapacitu práce jsou podobné informace o ČR zbytečné, navíc mají notorietní 

povahu), a dále srovnává právních systémy, prameny práva a ústavní základy daní. Částečně 

se zde zmiňuji také o daňovém určení. Poté následuje kapitola 3 popisující mezinárodní 

rozměry daní z hlediska jejich koordinace a harmonizace. Stěžejní pasáž práce pak 

představuje kapitola 4, která ukazuje srovnání jednotlivých daní v ČR a Řecku z hlediska 

jejich zavedení a existence a ve většině případů také z hlediska jejich hmotněprávních 

konstrukčních prvků. Protože DPH a daně z příjmů přinášejí pro veřejné rozpočty nevyšší 

daňový výnos (DPH je navíc klíčová i z hlediska EU), je jim logicky věnována největší 

pozornost včetně srovnání příslušných právních úprav. Následuje nejkratší kapitola s letmým 

pohledem na právní úpravu daňového práva procesního a práci uzavírá oblast daňových 

deliktů. 

Oproti mému očekávání nebyla bohužel řecká akademická obec ani minimálně sdílná 

některé nejasnosti diskutovat a totéž lze říci i o oslovených daňových poradcích, kteří 

poskytnutí jakékoliv informace založili výlučně na komerčním principu. Vzhledem k nynější 

situaci jejich země lze jejich odmítavé či ignorující postoje chápat, nicméně práce mohla být 

ještě pestřejší a propracovanější, resp. vzhledem k jejímu již tak většímu rozsahu alespoň 

prosta jakýchkoliv kontroverzí, neúplností či neaktuálností, zejména v části věnované řeckým 

místním daním, kde jsem byl nucen vycházet až na výjimky z ne zrovna nejnovějšího stavu. 

Z téhož důvodu jsem do textu nezařadil v podstatě žádné judikáty řeckých soudů z oblasti 

daňového práva hmotného, což vzhledem ke komparativní metodě nemá v případě českých 

soudů smysl. Také musím přiznat, že velkou, naštěstí však nikoliv nepřekonatelnou 

překážkou při psaní této práce byla skutečnost, že až na dvě výjimky v anglickém překladu 

jsem pracoval s řeckými právními předpisy výhradně v původním znění. 

 

Pozn.: Protože lze omylem zaměnit specifické (selektivní) spotřební daně ve smyslu 

ZSD za spotřební daně v teoretickém smyslu daní ze spotřeby (tj. včetně všeobecné spotřební 

daně typu DPH), používám zde pro specifické (selektivní) spotřební daně pojem akcíz, akcízy.  
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1. Daně a daňová soustava (daňový systém) 
 
„Certain as death, complicated as hell“ 

James Politi, komentátor deníku Financial Times o daních 
1.1 Daně 

Daně slouží primárně k financování veřejných statků a veřejné správy a dále 

k ovlivňování ekonomiky, resp. k (nepřímé) regulaci nežádoucího a podpoře žádoucího 

chování jejích subjektů, a částečně také k vyrovnávání nerovnoměrného rozdělení důchodů 

a bohatství ve společnosti. Kromě neochoty subjektů daně přiznávat, odvádět a platit je 

problémem i jejich z větší části silná závislost na hospodářském vývoji, čímž je reálný tok 

příslušných peněžních prostředků kvantitativně nejistý. Z právního hlediska lze také daně 

chápat jako omezení vlastnického práva k věcem, která s daňovou povinností na základě 

hmotného práva souvisejí. Ale co vlastně pro účely této práce daně představují? 

Daní zde budu rozumět povinnou, zákonem stanovenou, spíše pravidelnou4, zpravidla 

neúčelovou5, nenávratnou, neekvivalentní a nesankční peněžitou platbu, která plyne do 

veřejných rozpočtů (popř. opačným směrem jako přeplatek či záporná daň) jako příjem 

k financování veřejných statků (popř. jako snížení příjmu). Nicméně zcela zásadním 

a rozhodujícím znakem takové platby je pak z právního či praktického hlediska její označení 

jako daň. Bez ohledu na to, zda jsou upraveny v daňovém či nedaňovém zákoně, se zde až na 

výjimky nebudu zabývat žádnými poplatky, ani odvody z hazardu6, ani úhradami7 a dokonce 

                                                 
4 Nepravidelnost zde chápu z hlediska veřejných rozpočtů, nikoliv subjektu daně, a proto by tuto vlastnost 
neměly mít daně převodní povahy, naopak např. povodňová daň nebo solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP 
již ano. Nepravidelné jsou tedy daně mimořádně zavedené na určité časové období, zpravidla z čistě fiskálních 
důvodů. V Řecku se jednalo např. o mimořádný příspěvek podle čl. 18 zákona 3758/2009 (resp. čl. 5 zákona 
3833/2010) jako paušální jednorázovou platbu pro vysoko příjmové FO podle výše příjmu za rok 2008 (resp. 
2010) bez ohledu na to, že tato povinnost se dostala do sporu s principem zákazu retroaktivity. 
5 Výjimku z této vlastnosti zřejmě představuje např. česká daň silniční. Vzhledem k jejímu rozpočtovému určení 
ji lze implicitně určit na budování a modernizaci silniční a dálniční sítě, čímž se vytrácí požadavek neúčelovosti 
a částečně i nenávratnosti a neekvivalentnosti. Tuto tezi pak explicitně potvrzuje § 2 odst. 1 zákona, kterým je 
zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto 
ustanovení používá Fond své příjmy ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, 
železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest, a to k taxativně vymezeným účelům. 
6 V podmínkách ČR se jedná o ZJIM zavedený odvod z loterií a jiných podobných her (tj. tombol, výherních 
hracích přístrojů, kursových nebo dostihových sázek a sázkových her v kasinech) podle nové části VI (§ 41 an.) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel, který od roku 2012 
nahradil poněkud zvláštní a málo transparentní režim, kdy byly příslušné příjmy od daně z příjmů osvobozeny 
a provozovatelé část výtěžku odváděli na veřejně prospěšné účely přímo soukromým subjektům. Odvodem 
mimo hazard je také odvod z elektřiny ze slunečního záření podle hlavy IV (§ 14 an.) zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel.  
7 V ČR se jedná o dvě úhrady (z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů) podle § 32a zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších novel (horní zákon). 
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ani příspěvky typu SZ a ZP8. Ač v obou zemích hraje toto pojistné velmi důležitou fiskální 

roli9, nejsou zcela neúčelové a neekvivalentní a hlavně se neoznačují jako daň10. Též si 

dovolím ignorovat procesní ustanovení § 2 odst. 3 a 4 DŘ, které jako jediné v českém 

právním řádu, ale pouze pro účely DŘ, definuje daň jako peněžité plnění, které zákon 

označuje jako daň, clo, poplatek, popř. další peněžitá plnění11. Důvody jsou nabíledni: jednak 

tak rozsáhlou materii by tato práce mohla pokrýt jen stěží, ostatně i z důvodu omezené 

kapacity je upouštěno od detailnějšího srovnání procesní stránky daní; jednak toto ustanovení 

není v souladu s výše vymezenou definicí12 a konečně zde vyvstává jazykový, překladatelský 

či terminologický problém. Nejen, že čeština má sama problém vymezit pojem daň 

a v obdobném smyslu používá další pojmy jako odvod, úhrada, poplatek, přirážka, příspěvek 

nebo archaické berně, dávka či desátek, ale situace se výrazně komplikuje při používání 

pojmů z více jazyků. Obecnému anglickému názvu plateb označovaných jako tax by měl 

obecně odpovídat řecký ekvivalent φόρος (fóros)13 jakožto daň, nicméně v některých 

případech se tyto pojmy kříží s anglickými duty, contribution a levy s řeckými τέλος (télos), 

resp. τέλη (téli) a εισφορά (isforá)14.  

                                                 
8 V Řecku se tyto platby nazývají povinné příspěvky na sociální zabezpečení odváděné fondům sociálního 
zabezpečení, zkráceně IKA. 
9 Viz grafy 7-1a, b v příloze 2, žlutá část. 
10 Na tom nic nemění v ČR ani nová platná právní úprava ZDP (pokud nabyde účinnosti od 1. 1. 2015), zavedená 
ZJIM, která zaměstnavatelské pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a zaměstnavatelské pojistné na veřejné zdravotní pojištění (popř. ještě pojistné na úrazové pojištění) 
transformuje na odvod z úhrnu mezd na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti a převezme je ze 
systému sociálního zabezpečení do režimu daní z příjmů (část VI, § 39c an. ZDP). Ostatní pojistné 
(zaměstnanecké, OSVČ atd.) na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zůstane ve 
stávajícím rámci nebo bude upraveno v komplexnějším zákoně o veřejných pojistných.   
11 Sem lze zařadit např. veřejná pojistná, odvody z „hazardu“ a „fotovoltaiky“ (viz poznámka pod čarou 6 na 
str. 4) nebo různé druhy sankčních plateb. V rámci skutkové podstaty trestného činu podle § 240 používá TZ 
pojem „podobná povinná platba“, kam se výkladově řadí různé poplatky, které nespadají do skupiny správních 
poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jako příklad zde 
uvádím rozhlasový či televizní poplatek podle zákona č. 348/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů anebo 
časový poplatek a elektronické mýtné podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
12 Clo sice na rozdíl od poplatků splňuje kritéria výše uvedené definice daně, nicméně jako daň se historických 
důvodů neoznačuje. Od roku 2012 není navíc národní podíl na clech (ČS jsou oprávněny ponechat si ¼ celního 
inkasa na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem) v ČR součástí daňových příjmů státního rozpočtu. Je 
regulováno celním kodexem EU (nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství) a sazby se stanovují společným celním sazebníkem.  
13 Tvar množného čísla je φόρων, φόροι či φόρους (fóron, fóri či fórus). Tento termín se používá i v názvech 
jednotlivých daní, jinak v jednotlivých ustanoveních se lze setkat také s pojmem φορολογικά (forologiká). 
Důležitou odvozeninou je v řecké daňové legislativě pojem φορολογία (foroloja) jako „zdanění“. Pro zajímavost 
φοροδιαφυγή (forodiafigi) znamená „daňový únik“ a αποτροπή της φοροδιαφυγής (apotropi tis forodiafigis) 
„potírání daňových úniků“. 
14 Duty je velmi mnohoznačný pojem a může znamenat obecnou povinnost, ale i daň, poplatek, clo či dávku. 
Contribution je finanční příspěvek a obecně by měl odpovídat řeckému εισφορά (isforá), popř. συνεισφορά 
(sinisforá) a levy znamená v našem smyslu (povinný) odvod (peněžních prostředků), v řečtině opět εισφορά 
(isforá). Pojem τέλος (télos) dal světu název pro teleologickou metodu nejen právního výkladu a znamená cíl, 
účel, konec, nicméně ve spojení s dalšími slovy se jeho význam mění na poplatek (anglický ekvivalent fee). 
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Ve vztahu k angličtině jsem se držel názoru řeckých daňových odborníků a jejich 

překladu, kteří příslušné platební povinnosti à la daň shrnuli do přehledu řecké soustavy 

daní15 bez ohledu na to, zda odpovídá pojmu tax či pojmu jinému. Ve vztahu k řečtině jsem 

se s výše uvedeným názvoslovným problémem pokusil vypořádat sám v kapitole 4 (tabulka 2) 

a pokud se mám striktně držet pravidla, že daní je pouze plnění, které se jako daň právně 

označuje, bylo nutné se soustředit zejména na platby označené jako φόρος (fóros), a to bez 

ohledu na anglický ekvivalent. Nicméně na druhou stranu vzhledem k absenci jazykového 

vnímání řeckého rodilého mluvčího není možné zcela ignorovat i uvedená plnění další, 

označena jinak než φόρος (fóros). 

Z teoretického hlediska by zákonodárná moc měla stanovit a výkonná moc zajišťovat 

správu takových daní, které 

a) jsou efektivní, tzn., minimalizují administrativní náklady na jejich správu a výběr pro 

příslušné úřady i daňové subjekty a také minimalizují svojí distorznost, spočívající v tom, 

že se díky existenci daně chovají ekonomické subjekty s cílem minimalizovat svoji 

daňovou povinnost jinak, než kdyby nepodléhaly zavedené dani či tato daň neexistovala 

vůbec (daně by měly naopak působit na chování subjektů i celé ekonomiky pozitivně, 

svojí vzájemnou působností v rámci daňové soustavy neutrálně);  

b) jsou politicky transparentní s jasným určením, na koho skutečně dopadá daňové břemeno, 

a po právní stránce perfektní s minimem případných sporů, což zpětně souvisí 

s daňovou efektivností; daň a její konstrukční prvky vymezené v hmotněprávní rovině 

(subjekt, objekt/předmět včetně vynětí ze zdanění, základ daně jako věcně a časově 

vymezený objekt, osvobození od daně16, daňová sazba a různé daňové úlevy ve vztahu 

k základu daně či vypočtené dani) a také její procesní instituty (doba splatnosti, způsob 

placení, činnost orgánů veřejné správy v oblasti daňové apod.) musí být vymezeny určitě 

a srozumitelně, po věcné i časové stránce, přičemž jejich podmínky by měly být 

                                                                                                                                                         
Slovu τέλη (téli) odpovídá rovněž poplatek, jedná se pouze o jiný tvar slova. Plurální tvar slova je τελών (telón) 
jako poplatky (angl. charges nebo duties). Řecké právo také používá obecně pro peněžní povinnost pojem βάρος 
(város) jako břemeno. 
15 Viz např. Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 2013, IBFD, 24. roční vydání, 
ISBN 978-90-8722-193-5, Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 2012, IBFD, 23. 
roční vydání, ISBN 978-90-8722-134-8, Boeijen-Ostaszewska, O.: European Tax Handbook 2011, IBFD, 22. 
roční vydání, ISBN 978-90-8722-093-8 anebo OECD: Model Tax Convention on Income and on Capital 
(condensed version – 2010) and Key Tax Features of Member countries 2013, OECD 2010 a IBFD 2013, ISBN 
978-90-8722-204-8. 
16 Rozdíl mezi vynětím (vyloučením) ze zdanění a osvobozením od daně spočívá zřejmě v tom, že co je vyňato, 
není předmětem příslušné daně, protože podléhá dani jiné anebo ze své povahy nepodléhá dani žádné, zatímco 
osvobozená část je stále předmětem příslušné daně a tudíž nemůže podléhat dani jiné. Nicméně daň se v tomto 
případě neplatí. Vynětí znamená negativní vymezení předmětu daně a jako takové tudíž není samostatným 
konstrukčním prvkem daně. 
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nastaveny pro daňové subjekty co nejpříznivěji; právně perfektní norma v sobě obsahuje 

též sankci v případě porušení jejího pravidla, kdy nastává správní nebo trestněprávní 

odpovědnost; 

c) dopadají na společnost spravedlivě17, přičemž spravedlnost je nastavena také právní 

perfektností hmotných i procesních pravidel. Právně imperfektní normy, v daňovém 

právu vesměs kogentní povahy, vedou pro svou složitost k legálnímu i nelegálnímu 

obcházení daňových povinností v neprospěch poctivých či v nepřehledné normě se 

neorientujících daňových subjektů;  nicméně při uplatňování veřejné moci je v případě 

imperfektnosti právní norem nutné podle zásady zákazu analogie v neprospěch daňového 

subjektu, resp. zásad in dubio pro reo/libertate a in dubio mitius, dát přednost takovému 

výkladu právní normy, který je pro daňový subjekt příznivější, resp. pro veřejné rozpočty 

méně příznivý. Podle ustálené české judikatury je proto povinnost zákonodárce stanovit 

daňová pravidla dostatečně určitá s cílem nevyvolat sebemenší pochybnosti o smyslu 

a účelu právní normy. Daňové právo totiž zasahuje do majetkové sféry daňových 

subjektů, čímž omezuje základní právo vlastnit majetek.18  

K výše zmíněnému legálnímu a nelegálnímu obcházení daňových povinností je nutné 

dodat, že v prvním případě se jedná o formu daňové optimalizace, kterou se subjekt snaží 

využít nedokonalosti právní normy a pomocí různých mezer a kliček v právní úpravě 

v rozporu s úmyslem zákonodárce minimalizovat svojí daňovou povinnost (jedná praeter 

legem). Tento typ jednání (v angličtině tax avoidance) se týká především přeshraničních 

převodů základů příjmových daní mezi ekonomicky spojenými osobami, proti nimž jsou 

zavedeny některé obranné mechanismy19. Ve druhém případě mluvíme o již zmíněných 

daňových únicích a jednání contra legem. Zde se domnívám, že tento případ jednání 

(v angličtině tax evasion) probíhá v drtivé většině u nepřímých daní. Jinou formou daňové 

optimalizace se rozumí jednání secundum et intra legem, kdy subjekty využívají různé 

                                                 
17 Otázka spravedlnosti daní se pohybuje spíše v rovině filozofické. Asi platí, že nejspravedlivější je neexistující 
daň, čímž soukromý subjekt plně projevuje své preference a priority. Na druhou stranu veřejné statky, které 
soukromé subjekty spotřebovávají, musí někdo zaplatit. Proto by asi měla obecně platit nepřímá úměra mezi 
náklady na daňový systém a daňovou spravedlností s co nejrovnoměrnějším daňovým zatížením napříč 
společností s určitou mírou solidarity. V rámci tohoto kritéria optimálního zdanění se užívá princip prospěchu 
a princip platební schopnosti.  
18 Jak Nejvyšší správní soud vyslovil (viz např. jeho rozsudek ze dne 14. července 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, 
zveřejněný pod č. 689/2005 Sb. NSS), v oboru daňového práva je nutno dbát určitých základních principů, 
kterými v projednávané kauze jsou zejména princip právní jistoty a princip předvídatelnosti právní regulace, 
z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu 
své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně 
přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí 
státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval 
výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce). 
19 Jmenovat lze pravidlo tržního odstupu (blíže viz část 3.2), pravidla nízké kapitalizace a CFC (viz část 4.2.2). 
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daňové úlevy tak, jak to zákonodárce zamýšlel. Ovšem hranice mezi popsanými třemi druhy 

chování není zcela ostrá, neboť daňový subjekt nemůže v rámci minimalizace své daňové 

povinnosti teleologicky danou daňovou právní úpravu vždy správně interpretovat20.  

Daně lze rozdělit podle několika kritérií, z nichž nejvýznamnější je podle dopadu 

skutečného zatížení či způsobu uložení na daně přímé a nepřímé. První platí poplatník na 

úkor svého důchodu či majetku a není možné je přesunout na jiný subjekt. Zákonný dopad 

daně je zde tedy shodný s dopadem skutečným neboli efektivním. Naopak u daní nepřímých ji 

neplatí subjekt, který daň pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí (plátce), ale přenáší ji 

zvýšením ceny zboží či služby na spotřebitele21. Často se uvádí, že zařazení daně ze zisku 

korporací mezi daně přímé je sporné, neboť ji ve skutečnosti platí akcionáři, zaměstnanci či 

spotřebitelé, ale totéž by se dalo říci i o dani z nemovitých věcí či dani silniční, kterou lze 

přenést na nájemce. Je rovněž zajímavé, že česká daň silniční se považuje za daň přímou, 

zatímco klasifikace daní OECD, významná z hlediska mezinárodního srovnání, ji zařazuje 

s kódem 5211 a zejména 5212 mezi daně ze zboží a služeb s charakterem „daně z užívání“, 

tedy mezi daně nepřímé (viz příloha 1)22. 

Z právního hlediska je dále relevantní členění podle objektu (daně důchodové, 

spotřební, majetkové a paušální23), podle něhož se pojmenovávají jednotlivé daňové zákony 

hmotněprávní povahy. Rozdělení daní podle místa alokace (nadnárodní, státní/federální, 

regionální, municipální apod.) má svůj význam pro jejich rozpočtové určení (blíže kapitola 

2.4).  

                                                 
20 Např. na základě zásady legální licence nebylo jednání některých poživatelů starobního důchodu v ČR koncem 
roku 2012, spočívající v krátkodobém odhlášení se z registru příjemců starobních důchodů, protiprávní, ač 
nebylo zcela v souladu se smyslem novelizovaného ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, podle kterého se 
daň nesnižuje o částku 24 840 Kč, pokud poplatník k 1. 1. zdaňovacího období pobírá starobní důchod z 
důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. V tomto ohledu se domnívám, 
že nebyl rozhodně důvod ze strany státu těmto osobám hrozit sankcemi, i když ostatní pracující poživatelé 
starobního důchodu tím byli velmi znevýhodněni. Šlo o klasický příklad daňové optimalizace na základě 
nedokonalé právní normy, tj. tax avoidance. Pokud by soud rozhodnul, že bylo právo skutečně zneužito, mělo by 
dojít pouze k vrácení daňové slevy, nikoliv ale k penalizaci. Jak již bylo řečeno, dotváření práva se nesmí 
uskutečňovat v neprospěch daňového poplatníka. Tato mezera by měla být od roku 2015 odstraněna 
znovuobnovením základní slevy na dani z příjmu i pro pracující důchodce. 
21 Nicméně u DPH není pojem plátce na rozdíl např. od DPFO ze závislé činnosti (viz dále kapitola 4) zcela 
jednoznačný, neboť tento subjekt sice neplatí daň ze svých peněžních prostředků, ale ve vztahu ke své 
ekonomické činnosti za konkrétně neurčené subjekty. Kdežto u DPFO odvádí daň z činnosti konkrétní osoby 
jako vybranou od poplatníka nebo jemu sraženou. 
22 Totéž ukazuje i schéma 2.4 na str. 56 Vančurová A., Láchová L.: Daňový systém ČR 2012, VOX, 11. 
aktualizované vydání, 2012, ISBN 978-80-87480-05-2. 
23 Paušální daní je např. historická daň z hlavy, jejímž předmětem je samotná existence subjektu daně. 
Domnívám se, že v ČR může mít povahu této daně v některých případech poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to podle podmínek stanovených v konkrétní 
obecně závazné vyhlášce.  
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Ostatní třídění daní je významné spíše pro ekonomii, statistiku či veřejné finance. 

Zdanit lze v podstatě cokoliv, i to, co nemá žádný ekonomický základ, např. vodní srážky 

nebo paušálně dýchání vzduchu jako ekvivalent daně z hlavy. Zmíním zde ještě na okraj 4 

zvláštní druhy daní, o jejichž zavedení se v poslední době hojně diskutovalo, a to kyperskou 

ad hoc daň z bankovních vkladů, v ČR zase daň pro pojišťovny s bilanční sumou či objemem 

technických rezerv jako základnou (nyní se hovoří i o tzv. sektorové dani pro bankovnictví, 

pojišťovnictví a energetiku zatím v podobě přirážky k DPPO) a na úrovni EU uvažovanou 

daň z mikroténových sáčků a zejména (Tobinovu) daň z finančních transakcí24. EK touto 

v podstatě obratovou daní prostřednictvím směrnice navrhovala do roku 2014 zdanit transakce 

mezi finančními institucemi, a to minimálními sazbami 0,01 % z objemu derivátové operace 

nebo 0,1 % z objemu ostatních finančních transakcí jako jsou např. obchody s cennými 

papíry. Daň, kterou zaplatí obě strany, měla fungovat na principu exteritoriality daně, podle 

kterého není rozhodující místo uskutečnění transakce, ale pravidlo residence + issuance, 

tj. rezidentství a místo emise dotčeného finančního instrumentu. Řecko má s tímto typem daní 

již své zkušenosti, protože jednak zavedlo transakční daň z prodeje domácích i zahraničních 

kótovaných akcií a jednak lze za tento typ daní považovat v některých případech kolkovné 

(viz část 4.6.1). Navíc Řecko patří mezi 11 zemí eurozóny, které usilují o posílenou 

spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí25. V brzké době by měla být také vydána 

směrnice o společném systému této daně.   

Pokud dochází z nejrůznějších důvodů, zpravidla sociálně-ekonomických, k rozsáhlejší 

změně daňových zákonů, nikoliv k jedné novelizaci, mluvíme o daňové reformě. Pro ČR 

byly významná reforma v roce 1990 po společenských změnách, 1992 po zavedení nové 

daňové soustavy včetně DPH, 2008 po zavedení energetických (ekologických) daní a změně 

režimu u DPFO a v poslední době v souvislosti zejména s rekodifikací soukromého práva 

(spíše ale terminologické než systémové změny), integrací některých transferových daní do 

daní z příjmů nebo zaváděním jednoho inkasního místa (JIM)26. Dalšími dvěma pilíři má být 

věcný záměr nového zákona o daních z příjmů a zřejmě i nová procesní úprava. Také v Řecku 

probíhaly reformy, a to zejména po pádu vojenského režimu v polovině 70. let, v souvislosti 

                                                 
24 Existují i další modifikace této daně označené jinými jmény, např. Spahn či dokonce Robin Hood. 
25 Viz rozhodnutí Rady 2013/52/EU ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti 
daně z finančních transakcí.  
26 Jedno inkasní místo představuje v ČR institucionální změnu v podobě vytvoření nového systému orgánů státní 
správy, která sjednotí procesní pravidla a výběr DPFO a SZ a ZP na jeden účet, aby tak poplatníci a plátci plnili 
svoje veškeré, nejen odvodové povinnosti vůči jednomu místu, finančnímu úřadu. Projekt má vést ke 
zjednodušení stávajícího systému a maximálnímu snížení administrativní zátěže. Je upraven v ZJIM s dělenou 
účinností, nicméně jeho platná právní úprava bude včetně zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů 
FO zrušena a projekt přepracován. 
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s přípravou na vstup do ES v roce 1981, se zavedením DPH v roce 1987 anebo v nedávné 

době s cílem posílit daňové výnosy. Na podzim 2013 se uskutečnila větší část třípilířové 

reformy, kdy byl schválen nový zákon o daních z příjmů a nový zákon o daňovém řízení 

(blíže kapitoly 4 a 5). Na nový zákon o daňových pobídkách se stále čeká.  

Grafy 7-3a-e v příloze 2 zachycují vývoj jednotlivých typů daní z hlediska objektu 

v čase. Stejně jako u ostatních grafů se jedná spíše o ekonomický pohled, nicméně se 

domnívám, že v oblasti daní nelze zcela izolovat jejich právní a ekonomické pojetí. Cílem 

daňové politiky jako praktického využívání nástrojů, principů a zásad při sestavování 

národního daňového systému je sice ovlivňování ekonomického a sociálního chování subjektů 

ve společnosti, i s ohledem na interakce se zahraničím, nicméně veškeré daňové povinnosti 

lze upravit pouze zákonem či právním předpisem obecně. Není tedy možné stanovit daň, její 

konstrukční prvky či jakoukoliv daňovou povinnost mimoprávně a zároveň bez hlubších 

ekonomických analýz a odborných diskusí. Ekonomická i právní stránka daní jsou tak 

nerozlučně spojeny. Např. na grafu 7-3d vpravo v příloze 2 lze zaznamenat v čase enormní 

snížení významu řeckých akcízů (specifických spotřebních daní) za roky 1965-2010. 

Domnívám se, že zaznamenat podobnou změnu markantního významu by pouze srovnáním 

právních úprav v čase nebylo možné. 

Na závěr této pasáže si neodpustím zmínit pojem daňová amnestie jakožto časově 

omezená možnost vymezené skupiny poplatníků zaplatit určitou část jako náhradu za daňové 

nedoplatky minulých zdaňovacích období včetně příslušenství výměnou za beztrestnost, popř. 

odpustit jim veškeré daňové dluhy s podmínkou, že budou řádně platit daně od nynějška.   

Zvýšení daňových příjmů zde má přednost před kriminalizací. Charakterem se sice jedná 

spíše o procesní institut, nicméně pro Řecko na rozdíl od ČR nijak výjimečný. Např. v září 

2010 byl schválen zákon 3888/201027, podle kterého měli podnikatelé, splňující taxativně 

vymezené podmínky, šanci vyrovnat své daňové dluhy z let 2000-2009. Amnestijní daň činila 

dle typu právní formy 20 nebo 25 % z částky, jež obecně odpovídala 2 % ročního obratu (tj. 

0,4, resp. 0,5 % ročního obratu). Podíl na ročním obratu se progresívně zvyšoval až na 30 % 

podle výše hrubých příjmů podnikatele. Vypočtená daň byla dále zvýšena, pokud poplatník 

spáchal daňový delikt podle zákona 186/199228, jinými slovy řečeno pokud správně nevedl 

účetnictví pro daňové účely. V takovém případě nemohl ani započíst daňovou ztrátu. Při 

                                                 
27 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική 
τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (ekúsia katárgisi forologikón diaforón, rythmisi lixipróthesmon 
chreón, diatáxis ja tin apotelesmatikí timoría tis forodiafygís ké álles diatáxis), o dobrovolném odstranění 
daňových sporů, vypořádání nedoplatků, opatření k účinnému stíhání daňových úniků a dalších ustanoveních 
28 Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικας (vivlíon ké stichíon kódikas), kodex o účetních knihách a záznamech, je 
zákon, který odpovídá našemu ZoÚ. Výrazněji byl novelizován zákonem 3522/2006. 
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jednorázové úhradě amnestijní daně se uplatnila 10 % sleva. EK tento zákon napadla 

z důvodu údajné škodlivé daňové konkurence a pohrozila žalobou k Soudnímu dvoru EU. 

Některé parametry musely být proto změněny. V současné době již Řecko nic podobného 

nevyhlašuje. 

 

1.2 Konstrukční prvky daní 

Lze je charakterizovat jako hmotněprávní normou stanovené prvky v rámci jednotlivých 

daní, pomocí nichž lze určit daň jako předmět daňověprávních vztahů a v konkrétním 

případě její výši, tj. nastanou-li určité právní skutečnosti v rámci daňověprávního vztahu. 

Proto zde mimo základních prvků, jimiž jsou subjekt daně, objekt (předmět) daně, základ 

daně a daňová sazba, uvádím i další, a to zdaňovací období v případě pravidelných daňových 

plateb29, osvobození od daně (věcné ve vztahu k objektu či osobní ve vztahu k subjektu) 

a položky upravující základ daně či modifikující vypočtenou výši daně. Ostatní konstrukční 

prvky typu splatnost daně, podmínky stanovení a placení daně či finanční daňové sankce jsou 

instituty daňového práva procesního, přestože některé procesní normy jsou obsaženy 

v hmotněprávních zákonech, upravujících jednotlivé daně30. O rozpočtovém určení daní 

neúplně pojednává podkapitola 2.4; za konstrukční prvek ho nicméně nepokládám, neboť není 

nezbytný pro určení a výši daně. Navíc v ČR není s jednou novou výjimkou (a podle mě 

zbytečnou, blíže podkapitola 2.4) ani součástí zákonů, upravujících jednotlivé daně. Na 

druhou stranu ho považuji za důležitý atribut daňové soustavy, neboť daně neexistují samy 

o sobě, ale musí se někam alokovat, aby mohly plnit svůj fiskální účel. 

Subjektem daně je osoba, povinná ve vztahu ke konkrétnímu předmětu daně 

příslušnou daň zaplatit či odvést, tj. poplatník, plátce anebo v případě některých daní ručitel. 

Tato osoba může mít právní subjektivitu, resp. po rekodifikaci českého soukromého práva 

právní osobnost, ale také nemusí. V prvním případě se jedná o FO a PO, v případě druhém 

o osobu, která disponuje daňověprávní osobností a jako účetní jednotka je povinna vést 

účetnictví31. Subjektem není daňový správce, jenž je pouze subjektem daňověprávního vztah. 

Objekt (předmět) daně představuje ekonomickou a zároveň i právní skutečnost, jež 

pro subjekt daně zakládá daňovou povinnost. Vezmeme-li v úvahu současné daně, pak 

                                                 
29 Zde na rozdíl od definice daně, vymezené v úvodu, považuji transferové daně za daně jednorázové, neboť zde 
zohledňuji pozici poplatníka daně, nikoliv veřejného rozpočtu (srov. s poznámkou pod čarou 4 na str. 4). 
30 Zde mám na mysli zejména uvedenou splatnost daně a dále termín podávání daňového přiznání a způsob 
placení - jednorázově, splátkově či zálohově. 
31 Takové osoby bez právní osobnosti jsou v českých podmínkách osoby podle § 1 odst. 2 písm. c) a i-l) ZoÚ 
anebo § 17 odst. 1 písm. b-g) ZDP. Příkladem jsou svěřenské fondy podle nového občanského zákoníku, fondy 
penzijních společností, podílové fondy nebo organizační složky státu.  
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takovou skutečností může být nejčastěji příjem, majetek (jeho užívání i převod) a spotřeba32. 

Vymezení předmětu daně je prvotním krokem k stanovení daňového základu. Díky institutu 

vynětí (vyloučení)33 může být i negativní. Jak již bylo uvedeno, členění daní podle objektu 

má význam pro názvy daňových zákonů, upravujících jednotlivé daně. 

Základ daně není nic jiného než v peněžních či měrných fyzikálních jednotkách 

vyjádřený předmět daně (tedy valorický anebo specifický), který se dále upravuje o položky 

podle platného práva (nezdanitelné či odčitatelné položky) a z kterého se daň pomocí 

příslušné daňové sazby prostřednictvím matematické operace součinu kvantifikuje. Jeho 

zjištění je zřejmě nejnáročnější fází celého procesu od vzniku daňové povinnosti až po vlastní 

placení či odvod daně, a jsou u některých daní pro zjednodušení zavedeny výdajové paušály. 

Se základem daně souvisí i daněprosté minimum jakožto minimální výše základu, aby vůbec 

nějaká daňová povinnost vznikla. Naopak maximální výše základu se u daní neuplatňuje34.  

Daňovou sazbu použijeme poměrnou (procentní) pro základ daně vyjádřený 

v penězích, a to lineární či progresivně klouzavou. V ostatních případech aplikujeme sazbu 

pevnou jako fixní částku v peněžních jednotkách na danou měrnou fyzikální jednotku. 

Výjimkou je spotřební daň z tabákových výrobků, kdy je nutné využít obou typů sazeb. 

Pokud je zavedena poměrná či pevná sazba pouze jedna, hovoříme o sazbě jednotné, jinak 

o sazbách diferencovaných, jejichž výběr závisí na zákonem stanovených pravidlech. 

Výši daně určíme matematickou operací součinu daňového základu a daňové sazby. 

Vypočtenou daň lze pak dále v některých případech snižovat (např. u DPFO slevami na dani 

nebo daňovými bonusy v ČR) či zvyšovat (např. u daně ze staveb a jednotek v ČR). Zákon též 

upravuje podmínky zaokrouhlování u každé daně, a to již u daňového základu a poté i daně 

samotné, a stanovuje minimální výši daně35. 

 Zdaňovací období znamená časový úsek (v praxi nejčastěji kalendářní či hospodářský 

rok, kalendářní kvartál nebo kalendářní měsíc), za který se daňová povinnost zjišťuje. Je 

důležitým konstrukčním prvkem pro určení a výpočet daně, která se pravidelně opakuje 

z hlediska subjektu daně (nikoliv veřejného rozpočtu). Z tohoto důvodu se tento prvek 

neprojeví u transferových daní, naopak u daně z nemovitostí/nemovitých věcí ano, přestože se 

její základ zjišťuje k určitému časovému okamžiku, ne za určité období.  
                                                 
32 Ústavní soud ČR ve svém nálezu Pl. ÚS 29/08 používá ve své definici daně místo spotřeby pojem kupní síla. 
33 Viz poznámka pod čarou 16 na straně 6. 
34 V ČR se tento institut používá u pojistného na sociální zabezpečení podle §  15a zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
35 Pokud vypočtená daň nepřekročí tuto hranici, je výsledná daňová povinnost nulová. Tento institut nelze 
zaměňovat s minimální daní. To je částka, která se musí přiznat a zaplatit i za těch nejnepříznivějších podmínek. 
Povahou se tedy týká podnikatelských subjektů a její možné zavedení se legitimizuje nízkými odvody OSVČ 
jako celku, neboť jejich velký podíl je dlouhodobě ve ztrátě a nemá jiné příjmy.  
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1.3 Daňová soustava vs. daňový systém 

Existence jedné daně by sice dokázala zajistit potřebný daňový výnos, podstatně 

zjednodušit daňové právo a zároveň minimalizovat veškeré administrativní náklady, nicméně 

tento stav je nežádoucí, neboť by se tak stávalo na úkor ostatních funkcí, které daně plní, 

a rovněž požadavky na ostatní daňová kritéria zůstanou nevyslyšeny. Proto stát zavádí daní 

více a vytváří tak svojí daňovou soustavu, daňový systém. Tyto dva pojmy jsou podle mého 

názoru synonyma36, nicméně teorie finančního práva je nepovažuje za zcela totožné37. Za 

soustavu, zřejmě pod vlivem v roce 2003 zrušeného zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, 

považuje souhrn jednotlivých daní, které se vybírají v určitém státě a čase a jsou 

upravené v daňových zákonech; z právního hlediska se tedy jedná víceméně o souhrn platné 

(zákonné) hmotněprávní úpravy všech zavedených daní. Daňový systém je potom daňová 

soustava, rozšířená o rozpočtové určení daní a zejména o pravidla pro daňové řízení, 

tj. o organizaci a činnost orgánů veřejné správy, které zabezpečují správu a výběr daní, jejich 

správné zjištění, vyměření, vymáhání i kontrolu včetně práv a povinností subjektů daně s tím 

souvisejících. Protože je nutné tato dvě pojetí, užší a širší, odlišit, nelze s tím nesouhlasit. 

Nicméně protože tato práce není primárně zaměřena na procesní stránku daní, budu zde 

používat pojmy soustava a systém jako synonyma za účelem vyhnout se opakování stejného 

termínu soustava.  

Mimo výše uvedené bychom mohli z právně-systematického hlediska zavést ještě jeden, 

šířeji modifikovaný pojem daňové soustavy či systému, který by kromě hmotněprávních 

a procesních daňových norem zahrnul i další s daněmi přímo či nepřímo související právní 

úpravu a odpovídající právní vztahy. V ČR by se jednalo např. o ZoÚ, zákon č. 523/1992 Sb., 

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, zákon č. 311/2006 Sb., 

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, zákon č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu anebo zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (všechny ve 

znění pozdějších novel). Pro úplnost sem lze zařadit např. i zákon č. 215/2005 Sb., 

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, přestože jeho klíčová část byla 

zrušena38. V Řecku bych do této skupiny zařadil např. již zmíněné zákony 186/1992 

                                                 
36To potvrzuje např. Klimeš L.: Slovník cizích slov, SPN Praha, 1981, ISBN 80-04-26059-4, když na str. 753 
uvádí, že systém je buď „soubor jednotlivin nebo jednotlivců tvořících účelný celek“ anebo „soustava“. Totéž 
lze říci i o anglickém přepisu tax system. 
37 Viz např. Bakeš, M. a spol.: Finanční právo, CH Beck, 6. upravené vydání, 2012, ISBN 978-80-7400-440-7 na 
str. 163 tyto dva pojmy striktně rozlišuje. 
38 Tento zákon je či byl zajímavý tím, že přestože zákon byl nějakou dobu nejen platný, ale i účinný, byla 
zrušena jeho klíčová část první, a to dříve, než mohly být vůbec registrační pokladny s fiskální pamětí uvedeny 
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(účetnictví) a 3888/2010 (daňová amnestie), zatím ještě platné zákony 1297/1972 

a 2166/1993 vztahující se k daňovým pobídkám, zákon 3908/2011 o podpoře soukromých 

investic nebo zákon 1969/1991 o investičních a vzájemných fondech39. Ostatně právě v 

Řecku by nebylo takové rozšíření pojmu systém vůbec od věci, protože daňové zákony si 

velmi často vypomáhají odkazy na různé nedaňové zákony, které určitou věc upravují 

podrobněji, a není potom nutné stejná ustanovení opakovat. To znamená, že zákonů, které 

nejsou přímo daňové, ale s daněmi nějak souvisejí je v Řecku mnohem více než v ČR. A 

daňový systém lze rozšířit ještě o jednu, mezinárodní dimenzi a v takovém případě bych sem 

z českého právního řádu zařadil např. zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při 

vymáhání některých finančních pohledávek nebo zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. 

Již od dob institucionalizace daní, kdy se s nástupem kapitalismu vytvářejí první 

skutečné daňové systémy, se vedou polemiky o jejich optimálním složení. Daňová soustava 

by měla z teoretického hlediska plnit v podstatě stejné požadavky, jak je uvedeno výše u daní, 

problémem je jejich vzájemný nesoulad, tudíž výsledkem bude vždy nějaký kompromis 

širokého spektra politických názorů různých společenských vrstev a vlivných lobbistických 

skupin. Daňový poradce bude mít na daňovou soustavu zajisté jiný pohled než drobný 

podnikatel. V realitě je konkrétní struktura daní i celková výše zdanění výslednicí zejména 

těchto faktorů: 

a) Politické vlivy formulují daňovou politiku státu a tento faktor považuji asi za 

nejvýznamnější, neboť daňové zákony v ČR a zpravidla i v Řecku navrhuje ministerstvo 

financí prostřednictvím vlády a schvaluje parlament, a zároveň za nejškodlivější; 

politický konsensus či krátkodobá rozhodnutí, přizpůsobená volebnímu cyklu a často 

ovlivňovaná různými lobbystickými skupinami málokdy dbají požadavků na dobré daně 

a dříve uvedená ekonomická a právní kritéria ignorují - stačí si uvědomit např. v ČR časté 

novelizace téhož daňového zákona, a to i několikrát během 1 roku, navíc princip právní 

jistoty může být narušen až extrémním politickým hašteřením jako na konci roku 2012 

                                                                                                                                                         
v život. Těmi se měla v rámci boje s daňovými úniky zavést povinnost evidovat platby vedené fyzickými 
i právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského 
oprávnění. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2005, přičemž povinnost byla zavedena nejpozději od 1. 1. 2007, 
později novelou až od 1. 1. 2008, kdy ale vstoupila mj. v účinnost i derogující část sedmá zákona č. 261/2007, 
o stabilizaci veřejných rozpočtů, jakožto balíku reformních kroků tehdejší Topolánkovy vlády. Kromě toho byly 
později zrušeny i některé další části tohoto zákona. 
39 Tento zákon lze nicméně zařadit přímo do daňové soustavy jako speciální hmotněprávní předpis, který 
upravuje specifický režim daní z příjmů pro uvedené subjekty. Obdobou je i např. zákon 27/1975 upravující 
mimo jiné tonážní daň. 
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v ČR, kdy se ještě 14 dní před skončením roku nevědělo, zda bude od roku 2013 platit 

jednotná sazba DPH či diferencovaná a v jaké výši. 

b) Integrační a globalizační vlivy jsou bezesporu druhým podstatným faktorem, neboť 

dnes již není možné pro téměř žádný stát formovat svoji daňovou soustavu izolovaně, 

naopak je nutná koordinace s ostatními zeměmi v potírání škodlivé daňové konkurence 

(masívní mobility některých daňových základů do zemí s výhodnějšími daňovými 

podmínkami) a daňových úniků a naopak v eliminaci opakovaného zdaňování stejné 

ekonomické aktivity či skutečnosti; pro ČR a Řecko jako malé otevřené ekonomiky to 

platí dvojnásob, přičemž nejviditelnějšími tendencemi jsou v obou zemích harmonizace 

daňové legislativy s právem EU v rámci jednotného vnitřního trhu zejména v oblasti 

nepřímého zdanění a také přizpůsobování v rámci OECD. 

c) Ekonomické složení společnosti je významným aspektem struktury daní zejména 

v Řecku. Např. z důvodu nepříliš příznivých pravidel pro standardní zaměstnanecké 

úvazky je tam jeden z nejvyšších podílů pracovní síly v rámci malých rodinných podniků 

a podílů drobných živnostníků a v EU i OECD, kteří mohou na rozdíl od zaměstnanců 

snižovat svůj daňový základ zatajováním příjmů nebo zvyšováním nákladů (jejich daň se 

neplatí formou pravidelných srážek záloh u zdroje s pozdějším vyúčtováním), a proto je 

nutné se zde více spoléhat na daně nepřímé (viz graf 7-3c v příloze 2); na druhou stranu 

vysoký počet státních zaměstnanců předurčuje nezanedbatelný podíl daně z příjmu 

fyzických osob (viz graf 7-3a vlevo v příloze 2). Nebo jeden z nejvyšších podílů bydlení 

v bytech v osobním vlastnictví v EU předurčuje relevanci daně z nemovitostí v Řecku.  

d) Kulturně-historické vlivy vyplývají z tradic a způsobují, jak již bylo částečně zmíněno, 

špatnou platební morálku Řeků, přenášení kapitálu těch bohatých mimo dosah domácích 

autorit, nízkou efektivnost výběru daní apod., z čehož plyne nutnost zvyšovat podíl 

nepřímých daní. Spolu s byrokratickou strnulostí způsobuje tento faktor pomalou 

dynamičnost v harmonizaci nepřímých daní a téměř nulovou u daní přímých. S tímto 

faktorem může zejména ve vztahu ke spotřebním daním souviset i národnostní složení 

země, i když ČR i Řecko se vyznačují dosud stále relativně homogenními populacemi; 

tudíž rozdílné zdanění různých druhů komodit by nemělo nijak výrazně diskriminovat 

jednotlivé skupiny občanů podle národnosti, náboženského vyznání apod. Nicméně 

tradice jsou patrné např. ve zvýhodněném zdaňování některých tradičních alkoholických 

nápojů (blíže poznámky pod tabulkou 6 v části 4.2.2). 

e) Zeměpisný vliv s dopadem na odvětvovou strukturu ekonomiky má vztah k předchozímu 

bodu c). Pro Řecko jako námořní velmoc má význam tonážní daň (blíže část 4.2) a díky 
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moři rovněž daň z výletních lodí jako součást speciální daně z luxusního movitého zboží 

(viz část 4.6.1). S geografickým vlivem souvisí také mimořádné situace typu povodní 

nebo záplav. Řecko je na vodní toky celkem skoupé a v důsledku suchého podnebí trpí 

naopak častými požáry, nicméně na tyto nepříznivé události Řecko dosud nijak daňově 

nereagovalo a škody byly hrazeny spíše emisí dalšího dluhu40. Ale nedostatek vody má 

vliv např. na řeckou daň z nemovitostí, neboť možnost zavlažování je jedním z parametrů 

pro její konečnou výši. Zato ve střední Evropě se tento jev v posledních letech vyskytuje 

relativně často. Není divu, když je její území protkáno tak hustou sítí řek, říček a potoků. 

V důsledku podvodní se pak i v ČR často provádějí dočasná opatření na podporu 

přírodním živlem postižených subjektů v podobě nejrůznějších daňových úlev jako je 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo v případě prodlení s placením 

možnost požádat daňového správce o posečkání s placením daně či jejích záloh nebo její 

placení ve splátkách, přičemž správce daně může zálohy na daň stanovit jinak či od nich 

zcela upustit. Některé daně (příp. jejich příslušenství41) mohou být dokonce podle § 260 

odst. 1 písm. b) DŘ z důvodu přílišné tvrdosti na žádost podle konkrétních nepříznivých 

okolností částečně nebo zcela prominuty42. Nebo naopak s cílem získat další prostředky 

na financování odstraňování škod či budování protipovodňových opatření lze zavést 

dodatečné zdanění, v závislosti na četnosti pohrom dočasného či trvalejšího charakteru. 

ČR takovou „povodňovou“ daň zavedla na rok 2011 s tím, že nejednalo o nový typ daně 

v daňové soustavě, ale v rámci DPFO byla snížena základní daňová sleva na poplatníka o 

100 Kč měsíčně, tj. o necelých 5 %. A konečně poloha země také souvisí s možností 

bezprostřední, „fyzické“ daňové spolupráce se sousedními státy. V ČR tak bude tato 

                                                 
40 Řecko jako tektonicky velmi aktivní oblast ohrožuje také riziko zaplavení z mořských vln tsunami nebo škody 
v důsledku lokální vulkanické erupce, což ukázala dávná i nedávná historie. Nicméně vznik takových katastrof je 
velmi málo pravděpodobný (naposledy se tak stalo v případě zemětřesení a vln v roce 1956 na ostrovech 
Amorgos a Astypalea a v případě vulkanické činnosti v roce 1950 na ostrově Thira). Tudíž zavádět nějakou 
„zkázonosnou“ či „sopečnou“ daň či upravovat v tomto smyslu daně již existující by asi nemělo smysl.  
41 Tuto problematiku řešil při předchozích povodních v roce 2010 Pokyn D-330, kterým se vymezují nejčastější 
důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Již z názvu ale plyne, že tento interní předpis 
Ministerstva financí ČR s účinností od 1. 11. 2009 se neaplikuje jen v případě živelních pohrom. 
42 Při povodních v roce 2013 podle bodu 7 tiskové zprávy Finanční správy ČR ze dne 5. 6. 2013 s názvem 
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní se tato situace týká daní transferových. 
Dále podle bodu 8 může obec obecně závaznou vyhláškou zcela nebo částečně osvobodit subjekt od daně 
z nemovitostí, a to až na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit i za uplynulé zdaňovací období. 
V oblasti hmotného práva daňového jsou logicky osvobozeny příslušné finanční a jiné dary od daně darovací 
anebo dárcovské SMS zprávy nepodléhají DPH. V oblasti DPPO a DPFO jako podnikatelů se prominutí 
vztahuje k roku 2013 a daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na 
majetku sloužícímu k podnikání (viz Ministerstvo financí ČR: Ministr financí promine daň živnostníkům a 
podnikům postiženým povodní. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2013/ministr-financi-promine-dan-zivnostnikum-12826).  
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forma boje proti daňovým únikům přímo v terénu v budoucnu častější43 než v Řecku, 

které sousedí jen s jedním ČS, přičemž s těmi ostatními nemá zcela bezproblémové 

vztahy. 

f) Vliv technicko - ekonomického pokroku vytváří dokonalejší formy obchodování 

(internet, finanční trhy, transakce uvnitř nadnárodních firem), ale zároveň i účinnější 

prostředky k inkasu daní a proti daňovým únikům (např. v případě DPH); zařadil bych 

sem i např. snahu Řecka podpořit internetový přístup zavedením 50% odečtu 

souvisejících nákladů od základu korporátní daně od roku 2013; patří sem i společensko-

historický vývoj – v dobách Aristotelových si lze např. těžko představit existenci daně 

z motorových vozidel či daní ekologických. Ostatně ekologické důvody lze zařadit do 

samostatné skupiny faktorů. 

   

1.4 Mezinárodně ekonomický pohled na daňovou soustavu 

Tato krátká podkapitola nemá sice s právním pohledem nic společného, nicméně již 

bylo řečeno, že právní i ekonomická stránka daní si nekonkurují, ale naopak se musí 

vzájemně podporovat a doplňovat. Při srovnávání daňových soustav nelze ekonomický pohled 

zcela ignorovat, neboť lze jeho prostřednictvím vidět, jak jednotlivé daně v systému fungují 

a jak jsou daňové subjekty jimi zatížené. Daňovou soustavu zemí lze jako celek srovnat 

nejlépe pomocí tří hlavních ukazatelů - struktury daní jako podílů výnosů z jednotlivých 

daní na celkových daňových příjmech, daňové kvóty a skutečného daňového zatížení 

základních ekonomických veličin práce, spotřeba a kapitál, jimž přibližně odpovídají daňové 

objekty v podobě důchodu (příjmu), spotřeby a majetku. Grafy č. 7-1a, b, 7-2 a 7-5a-c 

v příloze 2 se snaží zmíněné indikátory do roku 2010, resp. v roce 2010 demonstrovat.  

Daňová kvóta představuje podíl celkových daňových příjmů na HDP neboli podíl 

z každé koruny či eura přidané hodnoty, který se vybere na daních. Zde je nutné upozornit, že 

daňová kvóta je v případě Řecka nadhodnocená, a to jednak díky velkému podílu stínové 

ekonomiky a jednak kvůli zdaňování některých transferových plateb jako starobní důchody. 

Druhým problémem ukazatele je existence daňových výdajů, které jako podpory realizované 

na výdajové straně veřejných rozpočtů (nikoliv snížením na straně příjmů) mohou daňovou 

kvótu značně zkreslit. Z grafů 7-1a, b je patrné, že v ČR i Řecku jsou fiskálně nejvýznamnější 

stejné daně a SZ a ZP. „Hlavní“ daně jsou pak doplněné o ostatní, s malým výnosem.  

                                                 
43 Na přelomu května a června 2013 proběhla v příhraničních oblastech za účelem odhalování zboží používaného 
k podvodům s DPH první společná akce českých, německých, rakouských a slovenských finančních a celních 
správ, nazvaná „INDAGO“. Téměř 600 úředníků tak kontrolou cca 2 000 přeprav zabránilo daňovému úniku ve 
výši necelých 28 milionů Kč, přičemž realizované exekuční úkony přinesly cca 135, 5 milionů Kč. 
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Někdy se také vyskytují komparační snahy pomocí různých „kvaziukazatelů“44, z nichž 

jsem jenom pro ilustraci vybral dva, den daňové svobody a také množství času potřebného 

k vyplnění daňového přiznání. Den daňové svobody představuje fiktivní hranici 

v kalendářním roce, po jejímž dosažení daňový poplatník, v tomto případě typický 

zaměstnanec, vydělává sám na sebe a o alokaci svých peněžních prostředků rozhoduje podle 

svého vlastního uvážení (do této doby pomyslně vydělával na financování veřejné správy). 

Ukazatelem lze porovnávat daňové zatížení obyvatel. Následující tabulka uvádí kalendářní 

data, na která podle evropské nadace Nový směr za pomocí dat společnosti Ernst & Young 

připadají dny daňové svobody v uvedených letech. Termíny vypadají dost nevěrohodně 

a nelogicky, zejména rok 2012, nicméně z nich lze alespoň vyčíst, že daňové zatížení Řeků 

a Čechů je v tomto ohledu přibližně stejné. K počtu hodin, potřebných k vyplnění daňového 

přiznání, se vzhledem k jeho zřejmé subjektivní povaze nemá cenu blíže vyjadřovat. 

 
Tabulka 1 Den daňové svobody v Řecku a ČR v letech 2011-2014 

2011 2012 2013 2014

Řecko 12. červen 31. květen 17. červen 14. červenec
ČR 10. červen 18. červen 19. červen 19. červen
dolní extrém zemí EU 13. březen (Kypr) 11. duben (Malta) 14. březen (Kypr) 21. březen (Kypr)
horní extrém zemí EU 4. srpen (Belgie) 5. srpen (Belgie) 8. srpen (Belgie) 6. srpen (Belgie)  
Zdroj: New Direction Foundation: European Workers’ Taxes Higher for 5th Consecutive Year, Reveals 2014 
Tax Liberation Calendar. [online]. [cit. 2014-06-24]. 
 Dostupné z: 
http://newdirectionfoundation.org/content/2014-tax-liberation-calendar-2014-steuerzahlertagkalendar. 

 

Z právního hlediska by v tomto ohledu bylo možné spočítat počet zavedených daní, 

platných právních předpisů z oblasti daní, jejich rozsáhlost (počet stran či ustanovení), počet 

různých daňových institutů, úlev apod. Nicméně v řadě případů by toto „statistické“ počítání 

bylo velmi časově náročné a nabízí se i otázka, zda by podobná kvantifikace byla vůbec 

směrodatná a o něčem vypovídala. V kapitole 4 se nicméně pokusím o alespoň základní 

srovnání jednotlivých daní v Řecku a ČR, včetně krátkých dodatků o zákonech, upravujících 

DPH a daně z příjmů. Jejich strukturu lze v případě Řecka nalézt v přílohách 3 a 4, v případě 

ČR to, myslím, není úplně nezbytné i s ohledem na kapacitu práce. 

                                                 
44 Domnívám se, že metodika výpočtu takových ukazatelů je většinou více než sporná, navíc napříč různými 
organizacemi odlišná a tudíž s velmi odlišnými výsledky a verbálními interpretacemi. 

http://newdirectionfoundation.org/content/2014-tax-liberation-calendar-2014-steuerzahlertagkalendar�
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2. Základní informace o Řecku a příslušné srovnání s ČR 

2.1 Státní zřízení a administrativní členění  

Řecko je unitární, suverénní, prezidentsko-parlamentní republika, nově založená na 

decentralizované bázi (oficiální název Ελληνική Δημοκρατία, elinikí dimokratía, anglicky the 

Hellenic Republic), přičemž v jednokomorovém řeckém parlamentu zasedá 300 poslanců. 

Zajímavostí je 50mandátový bonus pro vítěznou stranu ve volbách, poměrově sice poněkud 

nespravedlivý, nicméně důležitý ústavní institut pro vznik a udržení stabilní většiny45. 

Prezident republiky je kromě výkonné také součástí zákonodárné moci s dekretální 

pravomocí.  

Územně samosprávné členění Řecka je reformováno na základě zákona 3852/201046 

(Plán Kallikratis) ve prospěch decentralizace s dvěma úrovněmi jako v ČR. Územně 

samosprávnými celky 1. stupně jsou municipality (celkem nyní 325 měst a obcí), přičemž 

každý obydlený ostrov (227 z celkem cca 1 400) představuje samostatný územní celek. 

Územně samosprávné celky 2. stupně tvoří 13 regionů/krajů (9 pevninských a 4 ostrovní) jako 

základních územně samosprávných celků, které se dohromady dělí na 54 regionálních 

jednotek (regionů, dříve prefektur) jako správních a volebních obvodů. Mezi oběma stupni 

neexistuje vztah nadřazenosti a podřízenosti, jen vzájemná spolupráce. Orgány místní 

samosprávy jsou jako v ČR právními subjekty veřejného práva, správně i finančně autonomní. 

V rámci státní správy tvoří stát nově 7 decentralizovaných administrativních celků v čele 

s generálními tajemníky, které jmenuje vláda. 

Zvláštní správní jednotkou je podle čl. 105 řecké ústavy pravoslavná komunita na Svaté 

hoře Athos (Άγιο Όρος Άθως, ájo óros áthos) v regionu Chalkidiki, kterou tvoří 20 mužských 

klášterů. Religiózně je podřízená nejvyššímu dohledu Ekumenického Patriarchátu 

Konstantinopole, administrativně (veřejný pořádek, bezpečnost) zvláštnímu guvernérovi. 

Vstup na území tohoto mnišského státu pod řeckou svrchovaností, ač je součástí 

                                                 
45 Zde lze zcela mimo daňovou oblast zmínit, že ČR by po zavedení podobného institutu nemusela řešit diskusi 
o potenciálním přechodu od poměrného k většinovému systému pro volby do dolní komory Parlamentu ČR. 
46 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (néa 
architektonikí tis aftodiíkisis ke tis apokentroménis diíkisis – prógramma kallikrátis), Plán Kallikratis o novém 
uspořádání místní samosprávy a decentralizované správy; tento plán navazuje na svého předchůdce z roku 1997 
s názvem Kapodistrias. Dřívější program byl pojmenován podle velkého řeckého státníka 1. poloviny 19. století, 
ten současný podle admirála, který před dobytím Cařihradu (Konstantinopole) v roce 1453 bojoval proti 
Turkům. Kallikratis je též název jedné malé krétské obce v regionální jednotce Chania blízko hranic se sousední 
Rethymno. 
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Schengenského prostoru, je povolen pouze osobám mužského pohlaví. Kromě toho se Athos 

nachází mimo režim EU v oblasti DPH, i když je součástí celního území EU (viz podkapitola 

4.2.1). Podle čl. 105 odst. 5 řecké ústavy zákon stanoví mimo jiné celní a daňové výhody 

tohoto území. 

 

2.2 Právní jurisdikce a prameny daňového práva 

Řecké právo je jako české součástí kontinentální právní kultury, založené na 

přirozenoprávní teorii, demokratických principech a dělbě státní moci, přičemž římskoprávní 

tradice je zde doplněna o byzantský vliv zejména iustiniánského práva (kodifikace Corpus 

Iuris Civilis z 6. století). Rozlišuje se soukromé a veřejné právo a v prostředí psaného práva je 

základním pramenem práva zákon47. Návrhy daňových zákonů předkládá v obou zemích 

prostřednictvím vlády MF48. Pro snadnější aplikaci a výklad práva dochází k jeho kodifikaci. 

V daňovém právu se s ním lze setkat v Řecku, ale jedná se jen o formální označení, neboť 

např. úprava příjmových daní nepokrývá celé právní odvětví daní, pouze „celé odvětví“ daní 

z příjmu. Kromě toho podle čl. 76 odst. 7 řecké ústavy (blíže podkapitola 2.3) by taková 

situace byla protiústavní. Zmíněná římskoprávní tradice má za následek mimo jiné i platnost 

zásady superficies solo cedit v obou zemích; v Řecku podle čl. 954 občanského zákoníku49, 

v ČR od roku 2014 (opět po více než půlstoletí) podle čl. 498 odst. 1 a zejména čl. 506 NOZ. 

V ČR tato změna znamená nový pohled na nemovité věci (dříve nemovitosti) a na daňové 

právo má vliv zejména zavedením nového věcného práva k věcem cizím, práva stavby. 

Z rozdílné geografické polohy a historického vývoje obou zemí ovšem vyplývá, že 

český právní řád patří pod románsko-germánskou větev kontinentálního práva (někdy se 

uvádí přímo německá větev), zatímco řecké právo se bude pohybovat mezi balkánským 

a vlivem pravoslavné církve východoevropským subsystémem, ačkoliv hojně čerpá z práva 

německého (německý občanský zákoník z roku 1900), švýcarského i francouzského 

(napoleonské zákoníky po roce 1800) a často bývá také alespoň z hlediska občanského práva 

zařazováno do německé rodiny právních řádů50. Každopádně z důvodu členství Řecka a ČR 

v EU dochází její sekundární legislativou ke sbližování národních právních norem a pramenů 

práva. Nicméně co se týká zákonné podoby řeckého daňového práva, z přechodných 

ustanovení a derogačních klauzulí některých zákonů jsem nabyl dojem jeho velké 

                                                 
47 řecky νόμος (nómos) 
48 V Řecku má původní název Υπουργείο Οικονομικών (Ipurjio ikonomikon). 
49 Αστικός κώδικας (astikós kódikas), zákon 2250/1940 kodifikuje od roku 1946 řecké občanské právo.  
50 Včetně ČR viz např. Wikipedia: List of national legal systems. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_legal_systems.  
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nepřehlednosti. V mnoha případech se totiž stává, že nový zákon upravující některou daň, 

resp. daně nezrušuje kompletně celý stávající zákon a příslušné právní normy jsou tak nově 

roztroušeny ve dvou, ne-li více platných zákonných právních předpisech. 

Nad běžnou zákonnou úpravou stojí ústavní zákony jako prameny práva nejvyššího 

stupně právní síly (blíže podkapitola 2.3) a ratifikované mezinárodní smlouvy z oblasti daní, 

které mají podle čl. 28 odst. 1 řecké ústavy a podle čl. 10 Ústavy ČR přednost před zákonem. 

V ČR mají povahu ve smyslu čl. 49 písm. a), d) a e) a k jejich přijetí je nutný souhlas obou 

komor, tj. nadpoloviční většiny přítomných poslanců i senátorů. Jako prezidentské smlouvy je 

podle čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR sjednává a podepisuje v pověření ministr financí. V 

Řecku musí v souladu s čl. 28 odst. 2 řecké ústavy s přijetím souhlasit 3/5 většina všech členů 

Parlamentu, přičemž podmínkou jejich platnosti je podle čl. 36 odst. 2 zákonná forma. 

Rovněž jejich prezidentský charakter jim dává čl. 36 odst. 1, nicméně podle odst. 4 není 

možné jejich sjednávání a uzavírání delegovat. V přeshraničním měřítku také není možné 

pominout i prameny práva na úrovni EU (blíže podkapitola 3.2). 

Dalšími vnitrostátními prameny práva jsou mimo zákon v Řecku prezidentské dekrety 

s nižší právní silou51. Tento pramen obecně slouží k provedení zákona, vyhlašování úplných 

znění zákonů a zejména pak k zákonným novelizacím v rámci přijímání práva EU. Vydává se 

(ve věcech daní) na návrh příslušného ministra (financí). V českém právním řádu nemá 

rovnocenný ekvivalent52, nejvíce se podobá zřejmě našemu vládnímu nařízení53, má však 

zřejmě vyšší právní sílu. Ještě nižším hierarchickým stupněm jsou rozhodnutí MF54, popř. 

jiného ministerstva či ústředního správního úřadu55, které dle mého názoru odpovídají 

                                                 
51 Tento pramen je zmíněn v čl. 43 odst. 1 řecké ústavy. Podle odst. 2 a 4 téhož článku existují ještě všeobecné 
regulační dekrety se stejnou právní silou jako běžné zákony, které ale musí být v mezích zmocňujícího zákona. 
Rovněž se vydávají na návrh příslušného ministra, ale týkají se velmi specifických, technicky náročných oblastí, 
popř. záležitostí místního významu. Do daňového práva tudíž nezasahují. 
52 V první řadě nelze posoudit jejich vzájemnou relaci s českými podzákonnými právními předpisy z hlediska 
postavení v hierarchii právní síly. V ČR je nařízení vlády postaveno na roveň s ministerskými vyhláškami, 
v Řecku mají tyto prezidentské dekrety sice nižší právní sílu než zákon, ale vyšší než rozhodnutí ministerstev. 
53 Naše nařízení vlády ale není typickým pramenem daňového práva. Na rozdíl od První republiky totiž dnes 
upravuje pouze oblast některých poplatků, resp. parametrů pro jejich výpočet. Takových vládních nařízení je 
nyní pouhých pět (podle ASPI). V budoucnu se nicméně vládní nařízení chystá pro oblast DPH (blíže část 5.1.1). 
54 Přesněji řečeno se jedná o rozhodnutí ministra financí, popř. ministra jiného příslušného ministerstva či 
vedoucího ústředního správního úřadu.    
55 Např. u již uvedené tonážní daně se může jednat o Ministerstvo pro mořské záležitosti a Egejské moře (někde 
se uvádí novější název Ministerstvo rozvoje, konkurenceschopnosti a loďařství) nebo u některých místních daní 
nebo daňového určení Ministerstvo vnitra. Ministerstvo školství a náboženských věcí sice nemá pravomoc 
vydávat obecně závazné daňové předpisy, ale v režimu daní z příjmů potvrzuje uznatelnost výdajů na vědu 
a výzkum. Ve věcech vlastního daňového inkasa vydává rozhodnutí také řecký Generální úřad pro veřejné 
příjmy v rámci MF (obdoba našeho GFŘ, popř. GŘC před rokem 2011). Pro zajímavost lze uvést např. jeho 
rozhodnutí 1198598 z 31. 12. 2013, které stanovuje rozdílnou výši sankční úrokové sazby v případě prodlení, a 
to ve prospěch daňové správy a na úkor subjektu daně. Otázkou pak zůstává, zda je tato nerovnost včetně 
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vyhláškám českého MF56. V oblasti místních daní to budou právní předpisy místních 

samospráv podobné našim obecně závazným vyhláškám. Konečně právně nezávazné pro 

subjekty daně, ale závazné pro daňové správce interní regulatorní předpisy s výkladovým 

textem zvané oběžníky budou zřejmě analogické s metodickými či výkladovými pokyny 

doporučující povahy, ať již vydané MF (do konce roku 2010) či nyní GFŘ57 nebo jejich 

sdělení či informace k jednotlivým ustanovením daňových zákonů58. Jen pro zajímavost řecký 

občanský zákoník ve svém čl. 1 uvádí jako pramen práva ještě právní obyčej, nicméně ten má 

dnes již velmi marginální až nulový význam, navíc jen v soukromém právu. Protože vždy 

musí být v souladu s psaným právem minimálně praeter legem, jeho zmínka je jen čistě 

formální. 

Příloha 3 se strukturou GrZDPH na ukázku zachycuje s barevným pozadím ta 

ustanovení, která jsou detailněji upravena rozhodnutím MF nebo rozhodnutím MF ve 

spolupráci s jiným, věcně příslušným ministerstvem anebo prezidentským dekretem na návrh 

ministra financí a konečně prezidentským dekretem na návrh ministra financí a zároveň 

rozhodnutím MF, přičemž na každý z těchto dvou právních předpisů odkazuje v příslušném 

ustanovení jiná blanketní norma59. Rozhodnutí MF plní v řeckém daňovém právu velmi 

důležitou roli, neboť konkretizují obecnější zákonná ustanovení.  

                                                                                                                                                         
rozdílného počátku nabíhání sankčních úroků po vzniku povinnosti (90 dní) v souladu s řeckou ústavou. Naopak 
z ustanovení § 252 odst. 2 a § 254 odst. 1 DŘ nevyplývají žádné rozdíly. 
56 Např. vyhláška č. 348/2003 Sb., o vracení DPH osobám požívajícím výsad a imunit, vyhláška č. 313/2005 Sb., 
o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením anebo vyhláška č. 419/2013 
Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
57 Např. Pokyn D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, 
Pokyn D-220 k uplatňování nároku na odpočet DPH od 1. ledna 2001, Pokyn D-265 o prominutí DPH a jejího 
příslušenství, Pokyn D-333 k aplikaci pravidla tržního odstupu (blíže část 4.2) nebo již zmíněný Pokyn D-330 
procesního charakteru. Tyto pokyny v ČR lze nalézt na stránkách MF, přímý odkaz je 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/danove-pokyny. 
58 Jako příklad zde uvádím sdělení MF k vracení DPH zahraničním osobám povinným k dani a informaci MF 
a GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. 
59 Zvláštní je, že anglická verze GrZDPH, kterou jsem měl k dispozici, rozlišovala dva typy rozhodnutí MF. 
V hmotné části jej nazývala decision, v procesní části decree. Přitom původní, řecká verze používá v obou 
případech označení απόφαση (apófasi), resp. v mn. č. αποφάσεις (apofásis), což znamená „rozhodnutí“. Z toho 
dovozuji, že se jedná stále o stejný typ podzákonného právního předpisu MF, podobný naší vyhlášce. 
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Judikatura60 má v obou zemích stejné postavení a plní zcela identickou úlohu včetně 

respektování autority podle hierarchického uspořádání soudního systému. Soulad zákonů 

a podzákonných právních předpisů či jejich jednotlivých ustanovení s Ústavou či mezinárodní 

smlouvou anebo v případě podzákonných právních předpisů i se zákonem neposuzuje 

v Řecku žádný soud sui generis jako v ČR Ústavní soud, ale všechny soudy civilní, trestní 

a (ve věcech daňových) správní v rámci tzv. rozptýlené kontroly ústavnosti. Případný ústavní 

rozpor nicméně pouze vyslovují a dané ustanovení či právní předpis jsou povinny 

neaplikovat. Zrušit protiústavní právní normu pak může jen Nejvyšší zvláštní soud61, který 

zasedá ad hoc a který posuzuje také soulad mezinárodní smlouvy před její ratifikací s řeckou 

ústavou. Řecká judikatura se však zveřejňuje jen v soukromých sbírkách. 

Že jsou pramenem práva v ČR také zákonná opatření Senátu, by zde bylo bývalo 

zcela zbytečné zmiňovat, kdyby jich nebylo na podzim 2013 poprvé v historii samostatné ČR 

v souladu s čl. 33 Ústavy ČR několik přijato a kdyby se polovina z nich netýkala daňové 

oblasti62. Vzhledem ke zmíněné unikamerální povaze řeckého parlamentu je zřejmé, že 

podobný typ právního předpisu v Řecku chybí. 

Platnost právních předpisů včetně zákonů v ČR nastává jeho vyhlášením ve Sbírce 

zákonů, pokud se tyto předpisy takto publikují. V účinnost vstupují v uvedené datum, popř. 

současně s platností, subsidiárně pak uplynutím 15 dnů po platnosti. V Řecku zákony 

nabývají platnosti publikací v Úředním věstníku, řecky Εφημερις της Κυβερνήσεως (efimeris 

                                                 
60 Některá rozhodnutí Rady státu jako nejvyššího správního soudu, (uveden jako Symvoulio tis Epikratias), 
Kasačního soudu jako nejvyššího soudu civilní a trestní větve (uveden s krásným starořeckým názvem Areios 
Pagos) a dalších některých nižších soudů lze, bohužel jen v heslovité podobě, naleznout v právním systému EU 
EUR-Lex; přímý odkaz je http://eur-lex.europa.eu/Result.do?idRoot=29&refinecode=NJR*T1=V2;T2=EL 
GR;T3=V5&RechType=RECH_mat&mat=FISC&repihm=Zdan%C4%9Bn%C3%AD. Jediný souvislejší text 
má rozhodnutí správního soudu v Irakleio (správním středisku na Krétě) 439/2003 z 4. 7. 2003, které řešilo 
povinnost zaplatit silniční daň za tři dopravní prostředky, které si osoba s řeckým a zároveň italským 
občanstvím, navíc nově s profesními vztahy k oběma zemím, dočasně přivezla z Itálie, kde byly registrovány, do 
Řecka. Toto rozhodnutí navazovalo na rozhodnutí Soudního dvora EU C-262/99 o čtyřech předběžných 
otázkách ve věci Paraskevas Louloudakis vs. Řecko. Verdikt na základě jedné zodpovězené zněl, že dotyčná 
osoba má právo si do Řecka dočasně dovézt své dopravní prostředky, aniž by musela odvádět jakoukoliv daň. 
Soud to zdůvodnil tím, že středisko životních zájmů zůstalo zejména díky rodině v Itálii, tudíž z daňového 
hlediska je rezidentem Itálie, nikoliv Řecka. Soudní dvůr při zodpovězení předběžné otázky aplikoval ustanovení 
směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro 
dočasný dovoz některých dopravních prostředků (zvláště čl. 7 odst. 1). 
61 Tvoří jej předseda výše zmíněné Rady státu s předsedou též zmíněného Kasačního soudu a dále předseda 
Účetního dvora (zřejmě obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu, nicméně formálně patří do soudní moci) 
a další 4 zástupci z Rady státu a 4 zástupci z Kasačního soudu, voleni na 2leté období a konečně 2 akademičtí 
profesoři práva. Pro zajímavost vzniknul v roce 1927 po vzoru československého modelu ústavního soudnictví. 
Jeho složení, pravomoc i věcnou příslušnost (čl. 100 řecké ústavy) mi vzdáleně připomíná náš zvláštní senát 
podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.  
62 Jedná se o zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (blíže viz část 5.4) 
a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva a o změně některých zákonů, obě s účinností od 1. 1. 2014.  
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tis kyverniseos) a užívá se zkratky ΦΕΚ63. Účinnost jako εναρξη ισχύος (enarxi ischios) 

v řeckém právu splývá s platností, pokud není uvedeno pozdějším datem jinak. 

Zatímco základní stavební jednotku běžných zákonů a dalších obecně závazných 

právních předpisů s nižší právní silou představují v ČR paragrafy (§), v Řecku jsou to články 

podobně jako v českých ústavních zákonech. Zajímavostí může být rozdíl ve vkládání nových 

odstavců při novelizacích. Zatímco v ČR se stávající následující odstavce přečíslovávají, 

v Řecku se používá stejný postup jako u vložení nového ustanovení, tedy k číselnému 

označení se přidává písmeno a následující odstavce si tak zachovávají své původní 

označení64. 

 

2.3 Ústavněprávní úprava daní  

Ústavu Řecka (Συνταγμα της Ελλαδας, syntagma tis eladas, dále řecká ústava) z roku 

1975, dosud novelizovanou v letech 1986, 2001 a 2008 tvoří 4 části; mimo část úvodní a část 

závěrečnou je to část II Individuální a sociální práva a část III Organizace a funkce státu. 

Zhruba lze říci, že řecká ústava odpovídá svým obsahem Ústavě ČR i LZPS65 dohromady. 

Klíčové ustanovení řecké ústavy v oblasti daní představuje v části III, sekci III 

(Parlament) a kapitole 6 (Daňová a fiskální správa) článek 78 s názvem Zákony s daňovým 

obsahem66, rozdělený na 5 odstavců. 

Čl. 78 odst. 1 stanoví, že žádnou daň nelze uložit bez Parlamentem schváleného 

a vydaného zákona, který specifikuje subjekt daně a předmět daně jako příjem, druh 

majetku, výdaje, transakce nebo kategorie, ke kterým se daň vztahuje. Dikce tohoto odstavce 

je tedy obdobná české úpravě v čl. 11 odst. 5 LZPS, podle kterého lze daně a poplatky 

ukládat jen na základě zákona. Tato jedna věta odpovídá ústavnímu zakotvení daní v ČR, 

ale může se zdát nadbytečná, neboť její obecnější verzi lze nalézt v čl. 4 odst. 1 LZPS 

(ukládání povinností jen na základě zákona, v jeho mezích při zachování základních práv 

a svobod). V obou zemích tak platí výhrada zákona, kterým či na jehož základě je veřejná 

moc oprávněná podle zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí ukládat finanční 

                                                 
63 Anglickým ekvivalentem je The Official Gazette nebo The Government Gazette, někdy i The Official Journal. 
Písmeno fí na začátku zkratky znamená φυλλα (fylla) a celou zkratku ΦΕΚ lze přeložit jako „list Úředního 
věstníku“.   
64 Rozdíl je také v hierarchickém dělení v rámci písmena (v Řecku pododstavce). Zatímco česká právní úprava 
používá číslovky, např. § 1 odst. 1 písm. a) bod 1., řecká dvojitá písmena a odpovídající verze by byla čl. 1 odst. 
1 písm. a) bod aa). 
65 Podle čl. 3 a čl. 112 odst. 1 Ústavy ČR je LZPS součástí ústavního pořádku. Pokud bychom rozdělili Řeckou 
ústavu, pak část II. by odpovídala zhruba LZPS a část III. se svým státoprávním uspořádáním samotné Ústavě 
ČR. 
66 Původní název je Νόμοι φορολογικού περιεχομένου (nómi forologikú periechoménu), anglický ekvivalent 
Taxation statutes. 



25 
  

povinnosti FO, PO a dalším osobám. Ústavní soud ČR nicméně ve svém nálezu z roku 199267 

upřesňuje, že tak lze činit pouze na základě objektivních a racionálních kritérií, ve veřejném 

zájmu a pro veřejné blaho, nikoliv libovolně, byť (v ČR) na základě zákona. Pokud budu 

abstrahovat od rozdílu, že česká úprava zmiňuje mimo daně také poplatky, lze v ústavním 

zakotvení daní nalézt tři rozdíly.  

Zatímco jeho řecká verze se nachází ve státoprávním uspořádání (část III řecké ústavy) 

a v podmínkách ČR by tak bylo upraveno přímo v Ústavě ČR, v případě ČR jej nalezneme 

v LPZS a v řeckých podmínkách by bylo normováno v části II řecké ústavy. Řecká úprava se 

mi zdá logičtější, neboť daň představuje primárně prostředek k financování (chodu) veřejné 

správy a až poté omezení vlastnického práva ve smyslu přelévání peněžních prostředků od 

subjektů daně k veřejným rozpočtům. Daň není trestem za generování příjmů, získávání 

majetku či konání spotřeby. O tom svědčí čl. 4 odst. 5 v části II řecké ústavy, který nemá 

v ústavním pořádku ČR analogický ekvivalent a podle kterého se na výdajích veřejného 

sektoru podílejí všichni řečtí občané bez rozdílu, a to podle svých možností. Daňové 

ustanovení, i když zde implicitně stanovené, tak neabsentuje ani v „řecké LZPS“. Na druhou 

stranu zmínka o konstrukčních prvcích daní je poněkud nadbytečná. 

Třetí rozdíl vidím v české formulaci „na základě zákona“. To by mohlo evokovat 

představu, že lze daně v ČR stanovit i podzákonným způsobem, pokud tak zákon umožní. 

Domnívám se, že zákon by tak umožnit neměl, neboť podzákonný právní předpis má pouze 

konkretizovat zákonná ustanovení, nikoliv stanovovat další povinnosti. Ale není vyloučeno, 

aby podzákonný právní předpis na základě zákona upravil konstrukční prvky daní 

v extrémních situacích na nezbytně nutnou dobu. Např. § 110 ZDPH umožňuje po vyhlášení 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu68 prostřednictvím nařízení vlády 

upravit sazbu daně či plátcům uskutečňujícím zdanitelná plnění pro vyjmenované subjekty 

poskytovat toto plnění bez daně s nárokem na odpočet v plné výši (podobně i § 137 ZSD). 

Anebo platná, dosud neúčinná právní úprava v § 39p ZDP ve stejných případech dává vládě 

možnost také upravit sazbu daně či osvobodit příjmy osob, které jsou v těchto situacích zvlášť 

aktivní a nápomocné. V řecké daňové legislativě jsem bohužel podobnou konkrétní zákonnou 

úpravu sám neobjevil, nicméně výjimky z obecného zákazu zákonného přenesení podle čl. 78 

odst. 4 a 5 řecké ústavy (viz dále) tuto možnost nevylučují. Zřejmě se ale jedná o jiné situace 

než v ČR. 

                                                 
67 Jedná se o nález ÚS z 8. 10. 1992 Pl. ÚS 22/92, vydaný ještě v podmínkách staré daňové soustavy, který řešil 
zvýšené zdanění pracujících poživatelů starobního důchodu a který byl mj. použit např. i v nálezu Pl. ÚS 53/10 
z 19. 4. 2011, jenž zrušil retroaktivní zdanění státních podpor stavebního spoření 50% daní z příjmu. 
68 Viz ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdější novely. 
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Čl. 78 odst. 2 zakazuje zpětnou působnost daňového právního předpisu69 s výjimkou 

uvedenou v čl. 78 odst. 3, tj. po zavedení či zvýšení cla nebo spotřební daně lze příslušný 

výnos inkasovat již od okamžiku předložení příslušného návrhu daňového zákona Parlamentu, 

a to v případě, bude-li zákon publikován během měsíční lhůty prezidentského veta podle čl. 

42 odst. 1 řecké ústavy, ne však později než 10 dní po skončení zasedání Parlamentu. Zákaz 

retroaktivity v ČR stanovuje explicitně LZPS pouze u trestního práva (čl. 40 odst. 6), jinak se 

jedná o obecný právní princip, který lze nejen pro odvětví daňového práva dovodit z čl. 1 

odst. 1 Ústavy ČR jako stavebního kamene demokratického právního státu, právní jistoty 

a ochrany důvěry občanů v právo70. 

Čl. 78 odst. 4 navazuje na odst. 1 a normuje zákaz extenze exekutivy. Vedle vyplácení 

penzí nelze podzákonným způsobem upravit rovněž předmět zdanění, daňovou sazbu 

a daňové úlevy. Existují však dvě výjimky zákonné delegace. První je v případě stanovení 

metody zjištění toho, do jaké míry se stát nebo jiná veřejná instituce podílí na cenovém růstu 

nemovitosti v případě veřejné výstavby v jejím těsném sousedství. Toto ustanovení není zcela 

jasné, nicméně zákonodárce měl zřejmě pro takový případ na mysli možné snížení dodatečné 

daně z nemovitosti, jejímž daňovým základem je odhadovaná cena v € (blíže kapitola 4.3). 

Druhou výjimkou je potom podle čl. 78 odst. 5 možné zavedení příspěvku nebo peněžní 

povinnosti (tedy nikoliv výslovně daně) jako vyrovnávacího či odvetného ekonomického 

opatření ve vztahu k zahraničí nebo při ochraně devizové pozice země. Český ekvivalent 

těchto dvou odstavců v ústavním pořádku nenalezneme, nicméně obecné pravidlo výhrady 

zákona i na daňové prvky lze dovodit z čl. 11 odst. 5 LZPS a výjimky z něj jsou taktéž 

zákonem delegovány (viz např. výše zmíněný § 110 ZDPH). 

Řecká ústava se o daních zmiňuje ještě v dalších ustanoveních, která nemají v ústavním 

pořádku ČR obdobu. Poslední věta v čl. 17 odst. 4 v části II Individuální a sociální práva 

říká, že náhrada za vyvlastnění je osvobozena od jakýchkoliv daní, srážek a poplatků (v ČR 

tuto situaci upravuje § 4 odst. 1 písm. zc) ZDP). Zbylá ustanovení spadají do části III 

Organizace a funkce státu. Čl. 36 odst. 2 se týká mezinárodních smluv mimo jiné i v oblasti 

zdanění, které musejí být ve spojení s čl. 35 odst. 1 před podpisem prezidenta s kontrasignací 

ministra financí ratifikovány Parlamentem a vydány jako zákon71. Čl. 73 odst. 5 stanoví, že 

                                                 
69 Zde se objevuje mimo daň i termín άλλο οικονομικό βάρος (álo ikonomikó város) jako ostatní finanční 
břemeno či plnění (anglicky financial charge nebo finacial burden). 
70 Viz např. nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 29/08, nález II. ÚS 686/02 anebo rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu 5 Afs 28/2003-69 či 1 Afs 80/2012-40.  
71 V ČR se jedná o tzv. prezidentské smlouvy, které sjednává a podepisuje podle čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy 
ČR prezident, který svoji pravomoc obvykle deleguje se souhlasem vlády na ministra financí. Podle čl. 49 písm. 
a), d), e) Ústavy ČR se jedná o hospodářské smlouvy všeobecné povahy, upravující práva a povinnosti osob 
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návrh zákona, který zavádí místní či zvláštní daň72 nebo jinou peněžní povinnost, musí 

spolupodepsat ministr financí i ministr koordinace. Čl. 73 odst. 3 a čl. 75 odst. 3 stanovují 

speciální legislativní proceduru pro návrh zákona vedoucího ke zvýšení veřejných výdajů či 

snížení veřejných příjmů; o daních se zde explicitně nemluví. Čl. 76 odst. 7 zase zakazuje pro 

případ účinných daňových právních předpisů možnost slučovat je do jednoho kodexu a také 

možnost jejich opětovného uzákonění jako celku po jejich zrušení. Nevím, co tímto 

ustanovením zákonodárce myslel. Lze např. vyvodit, aby každá daň byla upravena 

v samostatném právním předpise zvlášť a aby se daňové právní normy nemísily s jinými, ale 

v takovém případě by většina řecké daňové právní úpravy byla protiústavní. Smysl je tedy 

zřejmě jiný. V podmínkách ČR bych podobné ustanovení hledal zřejmě v Legislativních 

pravidlech vlády, která ale o daňové legislativě nic zvláštního neříkají. 

Čl. 102 ústavně institucionalizuje místní samosprávu. Jeho odst. 2 (věta první) zaručuje 

místním vládám správní i finanční nezávislost, podobně jako čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR 

(„Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní 

majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu“.) Klíčový je však odst. 5, jenž zavazuje stát 

k přijetí legislativních a fiskálních opatření, která zajistí finanční prostředky pro místní vlády 

k výkonu jejich působnosti. V dalších větách tohoto odstavce se ústavně zakládá rozpočtové 

určení daní pro svěřené a sdílené daně a poplatky a také rámec pro stanovení a inkaso 

místních příjmů jako vlastních zdrojů místních samospráv, přičemž obojí je stanoveno 

zákonem. Obce tak mají právo ukládat mimo jiné své daně (v mezích zákona) a podílet se na 

celostátním výnosu daní. Odst. 5 rovněž stanovuje, že každé přenesení působnosti ze státu na 

místní vládu vyžaduje převod odpovídajících finančních prostředků. V Ústavě ČR, v hlavě 

VII, věnované územní samosprávě podobná ustanovení s výjimkou výše uvedeného zajištění 

finanční nezávislosti nenalezneme73. O daních se v čl. 99-105 Ústavy ČR nehovoří a ani je 

nelze zřejmě nijak dovodit. 

Čl. 105 odst. 5 o privilegovaném daňovém režimu Svaté hory Athos jsem uvedl již 

v kapitole 3.1 a konečně přechodné ustanovení čl. 107 v poslední části IV řecké ústavy (hlava 

I: Zvláštní ustanovení, ochrana zahraničního kapitálu a zvláštní ekonomická legislativa) 

mimo jiné stanoví, že vyšší právní sílu má část zákona 27/1975, zmíněného v části 4.2. Řecká 

                                                                                                                                                         
a mohou se týkat i věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. K jejich ratifikaci je třeba souhlasu obou komor 
Parlamentu. 
72 Pro místní daně používá řečtina pojem τοπικοί φόροι (topikí fóri) anebo častěji δημοτικού φόρου (dimotikú 
fóru) jako municipální daně; pro zvláštní daně ειδικοί φόροι (idikí fóri), což může znamenat i akcízy. 
73 Snad jen čl. 105 Ústavy ČR zmiňuje zákonný podklad přenesení působnosti, ovšem bez příslušných finančních 
převodů. Pokud by v ČR existovaly místní daně, byl by relevantní ještě čl. 104 odst. 3 o právu zastupitelstev 
vydávat obecně závazné vyhlášky. Takto se týká jen místních poplatků.   
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ústava ani český ústavní pořádek nestanovují výčet daní, které lze zavést. Ani dokonce přímo 

neupravují některé konstrukční prvky74. 

 

2.4 Rozpočtové určení daní  

Rozpočtové určení daní (někdy také daňové určení) znamená přerozdělování peněžních 

prostředků, získaných z daní, a stanovuje, do jakého veřejného rozpočtu plyne výnos či jeho 

část příslušné daně. Daňové příjmy jsou významným zdrojem i pro rozpočty jiných 

veřejnoprávních osob, zejména pak územních samosprávných celků neboli místních vlád 

(obecně regiony a municipality). Upevňují jejich finanční autonomii a stabilitu.  

Významné je členění na daně místní jako zdroje vlastní a dále daně svěřené a sdílené. 

Místní daně český právní řád na rozdíl od místních poplatků nezná, zatímco v Řecku tyto 

daně s místními poplatky koexistují (blíže část 4.6.2), ale problém je opět v terminologii75. 

Místním samosprávám je jako pravidelný zdroj financování zajišťuje ustanovení čl. 157 odst. 

1 písm. d) a e) zákona, resp. zákoníku 3463/200676 o municipalitách a obcích, nicméně 

doslovné obecné spojení „místní daně“ chybí77. Za místní (komunální) daně lze obecně 

považovat zpravidla účelově nevázané a neekvivalentní peněžité platby (ostatně jak plyne 

z teoretické definice daně, viz kapitola 1), které jsou podobně jako v ČR místní poplatky 

vymezené zákonem a je na vůli místní vlády, zda příslušnou místní daň podzákonným 

způsobem zavede, jakou její výši na základě konkrétně stanovených daňových prvků 

v uzákoněných relacích zvolí a jaké subjekty budou případně osvobozeny či budou moci 

využít jiné úlevy. Nejsou tudíž na rozdíl od české daně z nemovitých věcí vybírány celostátně 

s následným převodem příslušné obci po době splatnosti (zde lze vidět, že rozpočtové určení 

daní není totožné se správou daní), ale na úrovni samotné municipality, podobně jako v ČR 

                                                 
74 Takovou ústavu mají např. ve Švýcarsku – viz její čl. 85-6, 106, 111, 128, 130-2 – a to včetně právní úpravy 
některých konstrukčních prvků. Federální ústava Švýcarské konfederace např. přímo stanovuje maximální sazby 
pro příjmové daně či rozpětí sazeb DPH. 
75 Viz níže poznámka pod čarou 77.  
76 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (kódikas dímon ke kinotíton), zákoník o municipalitách a obcích, někdy se 
označuje jako Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (dimotikú ke kinotikú kódika) a předkládá se pak jako zákoník 
o místní samosprávě.  
77 Mám na mysli přímo spojení δημοτικού φόρου, resp. τοπικού φόρου (dimotikú fóru, resp. topikú fóru) jako 
municipální či místní daně. Jmenované 2 odstavce totiž mluví o „φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές“ (fórus, 
téli, dikeómata ke isforés) a „τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές“ (topiká dynitiká téli, dikeómata ke 
isforés), tedy o „daních, poplatcích, odvodech a příspěvcích“, a dále „místních potenciálních poplatcích, 
odvodech a příspěvcích“. To by ovšem znamenalo, že daně jsou zde zmíněny jen v souvislosti s jejich 
rozpočtovým určením, kdy jsou vybírané na celostátní úrovni, kdežto na místní úrovni Řekové používají pojmy 
jiné, výše uvedené, přestože angličtina překládá τοπικά τέλη (topiká téli) jako local taxes. Situace by se tak příliš 
nelišila od té naší v ČR a jednalo by se i v Řecku o místní poplatky. Tuto nejasnost se pokouším odstranit v části 
4.6.2, nicméně již zde musím předejmout, že kvůli nejasné situaci v současnosti bez většího úspěchu. Přívlastek 
„potenciální“ pak přirozeně znamená právo místní vlády takové příjmy realizovat. 
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místní poplatky. Jako daně svěřené se označují ty daně, jejichž celý výnos plyne do rozpočtu 

obce, na jejímž území byl inkasován orgány finanční správy. V ČR se jedná o již zmíněnou 

daň z nemovitých věcí a v případě Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) daň silniční. 

Konečně daně sdílené jsou taktéž daně vybírané celostátně, ale zákon určuje podíl 

z (hrubého) výnosu, který náleží místním vládám (v ČR v případě krajů a obcí stanovený 

procentní podíl u DPH a komplikovaněji stanovené podíly u DPPO a jednotlivých skupin 

DPFO, v případě SFDI stanovený procentní podíl u spotřební daně z minerálních olejů). 

Mimo jiné právě neexistence místních daní vedla ČR k uplatnění jedné z tří výhrad 

k čl. 9 Evropské charty místní samosprávy78. Jeho odst. 3 tvrdí, že „alespoň část finančních 

zdrojů místních společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní 

společenství v mezích zákona stanovit“. Ovšem na rozdíl od místních poplatků nemají místní 

vlády v ČR možnost zavádět místní daně a ovlivňovat jejich výši prostřednictvím daňové 

sazby; žádný zákon jim to neumožňuje. Zbylé dvě výhrady ČR se týkaly ochrany finančně 

slabších místních společenství z důvodu nerovného rozdělování zdrojů (odst. 5) a možných 

konzultací státu s místní samosprávou ohledně přidělování přerozdělovaných prostředků 

(odst. 6). Řecko při přijímání Charty nemělo s čl. 9 žádné problémy i proto, že existenci 

místních daní umožňuje.  

V ČR je daňové určení obecně upraveno v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) rozpočtových 

pravidel79, podle kterého příjmy státního rozpočtu tvoří výnosy daní včetně příslušenství, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Oním lex specialis se myslí zákon o rozpočtovém 

určení daní80, který doplňuje vyhláška MF o rozdělení sdílených daní jednotlivým obcím81. 

Nově sem přibylo také ustanovení § 28 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 

z nabytí nemovitých věcí, jehož smysl mi však uniká, neboť kopíruje výše zmíněné obecné 

pravidlo subsidiární povahy82. Změny v daňovém určení v posledních letech posílily daňové 

příjmy obcí. 

                                                 
78 Jedná se o rámcovou mezinárodní smlouvu RE z října 1985, s platností od 1. 9. 1988, obsahující základní 
principy či pravidla, podle kterých se má utvářet místní samospráva jako jeden z pilířů demokratického právního 
státu. V ČR vstoupila v platnost 1. 9. 1999, v Řecku již 1. 1. 1990. Ve Sbírce zákonů ČR je uvedena jako sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb. ve znění sdělení č. 369/1999 Sb. Zmíněný čl. 9 - Finanční zdroje 
místních společenství upravuje základní principy finanční nezávislosti či samostatnosti místních vlád.  
79 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
80 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších novel 
81 vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 
výnosu DPH a daní z příjmů 
82 Podobně zbytečný je podle mě i § 22 zákona č. 165/2012 Sb., který v části IV upravuje „zdanění fotovoltaiky“ 
– viz poslední věta poznámky pod čarou 6 na str. 4. 
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V Řecku podobná zákonná právní úprava o rozpočtovém určení daní vyplývá na rozdíl 

od ČR přímo z jeho ústavy (čl. 102 odst. 5, viz předchozí podkapitola 3.3). Lze sice odkázat 

na článek Regionální správa v Řecku (Moderní obec 3/2002, strana 24-25), jež, vycházeje 

zřejmě ze zákona 1828/198983 popisuje některé vztahy řeckého rozpočtového určení daní 

a podle níž je možné říci, že je postaveno na obdobných principech jako v ČR, navíc některé 

podíly jsou i účelově vázány a určeny na kapitálové výdaje. Ovšem informace se vztahují 

k době před cca 12 lety a je víceméně jisté, že situace je vzhledem k realizaci poslední fáze 

reformy územního členění Řecka, jíž se např. snížil počet municipalit na méně než 1/3, zcela 

rozdílná. Důkazem budiž v části 3.1 zmíněný Plán Kallikratis, v jehož čl. 259-260 v části 

osmé je daňové určení soustředěno. Municipalitám podle čl. 259 odst. 1 náleží 20 % ročního 

výnosu z daní z příjmů (DPFO + DPPO), 12 % ročního výnosu DPH a 50 % daně, kterou dle 

názvu identifikuji jako místní daň (poplatek) z nemovitého majetku84. Protože to ale 

pochopitelně nedává logiku (kam by se alokovalo zbylých 50 % místní daně?), je podle mě 

pravděpodobnější, že se tím míní některá z předchůdkyň současné jednotné daně 

z nemovitého majetku85 v roce 2010. Podle čl. 259 odst. 3 a 4 jsou 2/3 těchto daňových 

příjmů určeny na běžné a zbylá 1/3 na kapitálové výdaje; zde je tedy vázanost a účelovost 

obdobná, jak uvádí i na předchozí straně zmíněný článek o řecké regionální správě. 

V předchozím odstavci zmíněné vyhlášce MF v Řecku odpovídá společné rozhodnutí 

Ministerstva financí a Ministerstva vnitra86 (resp. jejich ministrů), které podobně jako v ČR 

rozděluje daňové příjmy mezi jednotlivé municipality a které se vydává po konzultaci 

s Ústředním svazem řeckých municipalit. Regiony mají podle čl. 260 odst. 1 nárok na 2,4 % 

ročního výnosu z daní z příjmů (DPFO + DPPO) a 4 % ročního výnosu DPH a také v jejich 

rámci existuje podobné podzákonné společné rozhodnutí uvedených dvou ministrů, vydávané 

po projednání se Svazem regionů. Vzhledem k obecné derogační klauzuli v čl. 285 ale 

nemohu bez součinnosti řeckých daňových odborníků s jistotou tvrdit, že uvedená zákonná 

ustanovení Plánu Kallikratis pokrývají plně sféru řeckého daňového určení a že zároveň ještě 

neplatí příslušná ustanovení Plánu Kapodistrias (zákona 2539/1997), kterým by odpovídaly 

informace v uvedeném článku z roku 2002 o řecké regionální správě. 

                                                 
83 Jedná se o zákon o reformě příjmových daní a dalších ustanoveních, jehož kapitola D (čl. 25-28) upravuje 
finanční zdroje místních vlád. 
84 Blíže viz část 4.6.2.  
85 Blíže viz část 4.3. 
86 Řecké Ministerstvo vnitra má v dnešní podobě název (i věcnou působnost) od 17. 6. 2011. Předtím se 
jmenovalo Ministerstvo vnitra, decentralizace a elektronické správy, před rokem 2009 zase Ministerstvo vnitra 
a veřejného pořádku atd., proto konkrétní název tohoto ministerstva užívaný v konkrétním zákoně odráží dobu 
vyhlášení tohoto zákona v Úředním věstníku. 
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Jestliže jsem zmínil zákon 3463/2006 o municipalitách a obcích, k daním se vztahuje 

i jeho čl. 276, podle jehož odstavce 1 jsou řecké místní samosprávy včetně jejich 

nejrůznějších sdružovacích forem (asociace, svazky apod.) obecně od všech daní a poplatků 

osvobozeny. Český zákon o obcích, resp. o krajích nic podobného nestanovuje a územní 

samosprávné celky jsou jako veřejně prospěšní poplatníci ve smyslu ZDP osvobozeny či ze 

zdanění vyňaty jen z věcného hlediska, čímž dochází v tomto ohledu k většímu 

přerozdělování prostředků. 

Graf 7-4 c v příloze 2 znázorňuje přibližnou strukturu daní úrovně místní samosprávy, 

na které vidíme, že majetkové daně (zpravidla daně z nemovitostí/nemovitých věcí) jsou 

v obou zemích nejvýznamnějším zdrojem, přičemž v Řecku místní daně zatlačují do pozadí 

místní poplatky. Bohužel ale v tomto složení nelze přesně rozlišit zdroje vlastní (místní daně, 

příp. poplatky), svěřené a sdílené. Navíc vymezení skupin 5120 a 5200 není zcela zřetelné. 

 

2.5 Stručná historie daní na území Řecka a ČR 

Daně jsou staré asi jako stát, který zabezpečení svých funkcí, potřeby panovníka 

a válečná tažení musí něčím financovat. Řecko jako kolébka evropské civilizace prodělalo 

mnohem delší historickou cestu než české země, a proto i daně zde vznikly podstatně dříve. 

Jejich vývoj byl poznamenán rozvojem obchodu v době antické, byzantskou kulturou 

a pravoslavnou církví v době feudalismu, ve středověku pronikáním Benátčanů, Janovanů 

a okupací Turků až do vyhlášení nezávislosti v roce 1830, a poté zejména vnějším okolím, 

britskými, italskými, německými nebo francouzskými vlivy. Svrhnutí junty černých 

plukovníků a nástup prezidentsko-parlamentní demokracie v červenci 1974 bylo stejně 

významné jako pro ČR listopad 1989. A zásadní vliv stejně jako pro ČR o 23 let později byl 

vstup do ES v roce 1981 a také členství v mezinárodních organizacích (zvláště OECD či RE). 

Pro ČR a její daňovou soustavu byl zlomový zánik federace a vznik samostatného, unitárního 

státu, pro Řecko a úpravy jeho daní odhalení dluhové krize v roce 2008. 

Již v období řeckých městských států ve starověku existovaly platební povinnosti, 

peněžní i naturální, ale jednalo se o neucelené, nestálé ad hoc systémy na principu personality. 

Zaváděly se daně placené obchodníky při vjezdu na území jako předchůdci dnešních 

nepřímých daní, jinak jejich placení bylo spíše otázkou cti (např. při stavení lodí). Protože dva 

nejvýznamnější městské státy byly postaveny na odlišných základech, rovněž zdroje na 

financování jejich fungování se diametrálně lišily. V Athénách se uplatnila daň z hlavy, 

přístavní poplatky pro cizince, daň z otroků, clo a v rámci Solónových reforem i progresívní 
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přímá daň z bohatství s 4 pásmy, zatímco Sparta místo daní těžila z majetku porobeného 

obyvatelstva. Lze tvrdit, že již v antickém Řecku se využívaly daňové ráje87, neboť athénští 

obchodníci využívali menší svobodné ostrůvky v Egejském moři (např. Rhodos a Délos) jako 

překladiště s cílem se vyhnout 2% dani, uvalené na obchod se zbožím. 

Během byzantského období se státu platila pozemková daň88, daň z komínů jako 

domovní daň či daň z domácnosti, která byla v některých obdobích nahrazena daní osobní, 

a dále obchodní daně ve formě importních a exportních cel. Feudálové získávali rentu 

(peněžní i ve formě úkonů jako robota) a naturální dávky podle velikosti obdělávaného pole či 

vinice (1/10 úrody nebo 1/13 sklizně vína), přičemž od 14. století byly tyto povinnosti 

dědičné. Za turecké nadvlády se vybíral desátek a komínová daň s tím, že stát přenesl 

pravomoc k jejich inkasu na turecké hodnostáře, kteří také o jejich výši rozhodovali, a dále 

daně za domácí zvířata, pastviny, včely, víno a mlýny. Křesťané odváděli daň z hlavy podle 

stáří a pohlaví do státní pokladny a mohli se tak vyvarovat vojenské služby ve prospěch 

Osmanů; osvobozeni byli staří, nemocní a děti do 12 let. Zavedeny byly také poplatky, např. 

z tržišť, otroků, z dolů nebo přepravy přes úžiny. 

V českých zemích byla první daň zavedena až v období přemyslovském, tzn. o mnoho 

století později než v Řecku, a to tribut pacis jako daň z míru. Kromě další daně za rádlo, za 

stráž a z medu se prováděly úkony jako robota, vojenská služba nebo práce na stavbách 

a panovníkovi se poskytovaly různé služby jako nocleh. Ve vrcholné době feudalismu měly 

významné postavení regály, soudní poplatky, desátek pro církev a povinné dary, potom 

obecné a zvláštní berně s pozemkovým základem ke krytí zejména válečných nákladů. I u nás 

existovala daň z hlavy (podle stavovské příslušnosti ve 4 třídách, později všichni nad 15 let) 

a dále domovní berně, církevní daně, daň piva a z majetku. Pobělohorské období bylo ve 

znamení zdanění rustikální (selské) půdy a poté i dominikální (panské) a pro tyto účely 

sloužila berní rula a katastry. Na vybrané potraviny se uvalovaly akcízy a komínová daň se 

přetransformovala na domovní. 

V těchto obdobích nebylo až tak podstatné, zda se povinnost označovala jako daň, berně 

či poplatek, důležitá byla fiskální funkce a minimalizace resistence ze strany povinných 

                                                 
87 Tento v daňové oblasti zcela běžný pojem, i když legálně asi nedefinován znamená zvýhodněnou daňovou 
jurisdikci (zemi) s nulovým či nízkým zdaněním příjmů (v Řecku se nyní uplatňuje výše nižší než 50 % řecké 
zákonné sazby DPPO, tj. nyní pod 13 %), netransparentností vlastnických vztahů nebo se mimo EU jedná 
o jurisdikce, se kterými nemá ČR nebo Řecko uzavřenou smlouvu o spolupráci či výměně informací v daňových 
věcech. Jejich seznam na začátku roku každoročně vydává MF. Mezi ČS je nutné posuzovat individuálně rozpor 
mezi opatřením zaměřeným proti daňovému ráji (v rámci EU jím ale ČR ani Řecko nejsou) a principem volnosti 
usazování. 
88 Označená byla již zde uvedeným pojmem τέλος (télos). V nepříznivých obdobích docházelo k nuceným 
prodejům půdy bohatším a následnému nájmu závislých rolníků.  
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subjektů. Zpočátku se výdaje hradily ze státního majetku (statky, pozemky, doly), až později 

bylo jejich zvyšování nutné krýt dalšími náhradami, nejprve nepravidelnými ad hoc, poté 

pravidelnými a pevnými dávkami. Daně jako výjimečný a doplňkový zdroj příjmů zatlačují 

jiné formy do pozadí a stávají se dominantními, všeobecnými a pravidelnými. V 18. století se 

objevují první prvky právní konstrukce daní, upravené zákonně i podzákonně a o století 

později se vytváří jednotná, moderní, centralizovaná soustava daní (v Řecku po roce 183089) 

včetně místních s větším počtem daní, než je tomu dnes. Vznikají daně z osobních příjmů 

(výdělková či důchodová), poplatky za majetkové převody a první mezinárodní smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. Akcízy se rozšiřují na další komodity (líh, maso, petrolej, droždí, 

žárovky). Daně začínají plnit mimo fiskálního i makroekonomický a sociální účel. 

V novodobé historii se na daňové soustavě na území ČR podepsala Englišova daňová 

reforma v roce 1927, po 2. světové válce přechod na centrálně plánovanou ekonomiku90, o 40 

let později naopak návrat k tržnímu systému a následný rozpad federace. Dnes již neplatný 

zákon o soustavě daní nastavil, které daně se na území ČR od roku 1993 vybírají, a tato 

podoba vydržela v podstatě dodnes. Byly jen změněny některé názvy daní, v roce 2008 

soustavu doplnili předtím celkem dlouho uvažované energetické (ekologické) daně a dvě daně 

od roku 2014 splynuly s daněmi dalšími. Z hlediska daňových deliktů může být zajímavé, že 

v době federace po roce 1989 byly v přestupkovém zákoně91 upraveny i přestupky daňové, po 

vzniku samostatné ČR byly nahrazeny ustanoveními o pokutách v zákoně o správě daní 

a poplatků92, později v DŘ.  

V Řecku bylo v poválečném období zásadní přijetí zákonů 3323/1955 a 3843/1958, 

kterými byly zavedeny daně z příjmů (DPFO a DPPO). Oba zákony byly od roku 1995 

sloučeny zákonem (kodexem) 2238/1994. DPH jako jediná všeobecná spotřební daň 

a podmínka vstupu do evropských struktur byla v Řecku po trojím odložení zavedena v roce 

1987, až 6 let po vstupu do ES, nahradila jako v ČR daň obratovou a navíc dalších cca 30 

malých daní. V letech 1984-89 existující regulační daň měla nahradit systém dovozních daní, 

ale neplnila fiskální účel. V roce 1992 byly poprvé zdaněny úroky v režimu příjmové daně, 

v následujících letech Řekové zavedli daň z nemovitosti, napřed na místní, později na 

celostátní úrovni. Naopak daň z čistého bohatství93 v roce 2008 zrušili. V letech 1980-2000 

                                                 
89 Např. kolkovné - blíže viz část 4.6.1 - bylo zavedeno poprvé v roce 1836. 
90 Jaké přímé daně existovaly v ČSSR na konci 80. let minulého století, odpovídá v podstatě čl. 2 odst. 3 písm. a) 
bilaterální smlouvy mezi ČR a Řeckem o zamezení dvojího zdanění (blíže ke smlouvě podkapitola 3.1). 
91 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
92 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v účinnosti v letech 1993 až 2010 
93 Tato valorická daň se ukládá na stav čistých, vybraných hmotných i nehmotných majetkových aktiv, ať již 
generujících dodatečné výnosy či nikoliv. Platí se z běžného příjmu poplatníků, základnou je obvykle celkové 
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vzrostla rozšířená daňová kvóta Řecka, tj. se započtením pojistného na sociální zabezpečení a 

veřejné zdravotní pojištění o cca 15 p. b. HDP (z cca 25 % na cca 40 %). 

                                                                                                                                                         
bohatství jedné rodiny/domácnosti. Sazby dosahují řádově desetiny procenta. Např. ve Francii poměrně nedávno 
spustila tato daň bulvární povyk díky známému herci. 
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3. Mezinárodní a nadnárodní rozměr daní v obou zemích 

Řecko ani ČR nepředstavuje izolovanou či autarkní zemi, naopak jejich členství 

v mnoha mezinárodních organizacích i EU dokazuje, že se jedná o vysoce otevřené 

ekonomiky, podporující mezinárodní spolupráci v nejrůznějších sférách, ať již ve formě 

konání či naopak nekonání. V oblasti daňové koordinace zaujímají přední místo 

v mezinárodním právu veřejném bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění (viz dále 

podkapitola 3.1) a dále dohody o výměně informací v daňových záležitostech s daňovými ráji. 

V rámci uzavírání bilaterálních smluv s takovými zeměmi bylo Řecko plodné zejména v roce 

2005, kdy uzavřelo 7 dohod o automatické výměně informací s 10 daňovými ráji, v roce 2014 

zatím jednu a další se negociují. ČR má dosud uzavřeno 7 smluv (z roku 2012 a jednu 2013), 

každou právě s jednou takovou offshore jurisdikcí. Obě země se také staly poměrně nedávno 

signatáři mnohostranné, charakterem procesní Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových 

záležitostech, novelizované Protokolem v prosinci 2013. Jedná se o komplexní instrument pod 

ochranou OECD a Rady Evropy, jenž zahrnuje veškeré formy spolupráce při správě mimo 

jiné i veškerých daní, ve fázi nalézací i platební. V Řecku je platná od 1. 9. 2013, v ČR 

vstoupí v platnost 1. 2. 2014. Obě země ji akceptovaly bez výhrad, včetně jednotlivých 

kategorií daní, na které se Úmluva vztahuje. O Evropské chartě místní samosprávy na půdě 

RE již byla v části 2.4 řeč a o právním systému EU krátce pojednává podkapitola 3.2. 

O povaze a právní síle těchto mezinárodních smluv bylo pojednáno v části 2.2. 

 

3.1 Bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Řeckem94 

Smlouvy tohoto typu řeší v rámci daňové koordinace překrývající se nároky dvou zemí 

na zdanění stejných příjmů v případě kolize národních právních řádů a z toho plynoucí možné 

dvojí zdanění či naopak možný daňový únik. Vzhledem k aplikační přednosti mezinárodních 

smluv je nutné je vždy přednostně použít před jednostrannou vnitrostátní úpravou95 

v případech, na které se vztahují. Nemohou ale zakládat nové daňové povinnosti, pouze ve 

prospěch poplatníků modifikují národní právní režim. Uzavírají se v oblasti přímých daní, 

zejména příjmových. Jednotné názvosloví a podobu bilaterálních smluv mezi hospodářsky 

rozvinutými zeměmi zajišťuje Modelová smlouva OECD z roku 196396, aktualizovaná v roce 

                                                 
94 K jejich právnímu vymezení v ČR viz poznámka pod čarou 71 na straně 26. 
95 Jsou to ta ustanovení, která v obou zemích upravují daňové (ne)rezidentství. Zmínku o dvojstranných 
smlouvách nalezneme v § 6 odst. 13 a § 38f  ZDP, v řeckém právním řádu se mi ji dohledat nepodařilo.  
96 Draft Double Taxation Convention on Income and Capital  
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197797 a dále modifikovaná o některá další ustanovení. Její právně nezávazný komentář je 

vodítkem při jejich interpretaci. Dvojí zdanění se podle těchto smluv vylučuje tak, že 

jednotlivé druhy příjmů se přidělují ke zdanění ve státě bydliště, pobytu, sídla nebo místa 

vedení příjemce nebo státu zdroje příjmu anebo se právo ke zdanění rozděluje mezi obě 

smluvní země. Smlouvy se vztahují na daňové rezidenty smluvních států bez ohledu na jejich 

státní příslušnost. 

Konkrétní smlouva mezi ČR a Řeckem byla uzavřena 23. května 1989, tehdy ještě mezi 

vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky. Nese název 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a 

do českého právního řádu byla transformována vyhláškou ministra zahraničních věcí pod 

číslem 98/1989 Sb. ze dne 19. 7. 1989. Z pozice českého rezidenta je podle čl. 22 odst. 2 

písm. a) založena na metodě vynětí s výhradou progrese (v tuzemsku se do základu daně 

nezahrne příjem podléhající zdanění v Řecku, ale pro výpočet daně ze zbylého příjmu se 

použije sazba, která odpovídá základu daně včetně příjmu vyňatého), což ale vzhledem 

k jednotné lineární sazbě DPFO nedává moc logiku. U dividend, úroků, licenčních poplatků, 

tantiém a příjmů umělců a sportovců se podle písm. b) téhož ustanovení využívá metoda 

zápočtu prostého (daň zaplacená v Řecku se odečítá od celkové vypočtené daně v tuzemsku, 

ale jen do výše součinu této celkové výše a koeficientu, který představuje podíl řeckého 

daňového základu na celkovém základu daně). Řecký rezident využívá podle čl. 22 odst. 1 

smlouvy rovněž a pouze metodu prostého zápočtu a od celkové daňové povinnosti odečítá daň 

zaplacenou v ČR tak, aby platila neostrá nerovnost 
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kde DCZ je daň z příjmů zaplacená v ČR z pohledu řeckého daňového rezidenta a naopak DGR 

daň z příjmů zaplacená v Řecku z pohledu českého daňového rezidenta, PCZ a PGR představují 

daňové základy (příjmy) v zemi zdroje příjmu a veličiny s indexem CZ+GR představují celek. 

Úroky a licenční poplatky v případě práv průmyslového vlastnictví se daní bez ohledu 

na aktuální výši daňové sazby maximálně 10 %, pokud se zdaňují již v zemi zdroje; 

u dividend žádný limit v této smlouvě stanovený není. Taxativní výčet daní je zejména 

v případě ČR podle čl. 2 odst. 3 písm. a) velmi zastaralý a působí až zmateně a čl. 2 odst. 4 

o věcném dosahu smlouvy i na daně pozdější a obdobné podle mě nemůže tento nedostatek 

kompenzovat. Ostatně znění celé smlouvy by si zasloužilo podstatnou revizi, což zřejmě 

                                                 
97 Model Double Taxation  Convention on Income and Capital , ze které vychází United Nations Model Double 
Taxation Convention between Developed and Developing Countries z roku 1980, resp. 2001. 
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z důvodu časové náročnosti nového vyjednávání všech bilaterálních smluv není v blízké 

budoucnosti asi dost dobře možné. Tím ovšem není dotčen čl. 23 odst. 5, jenž rozšiřuje 

věcnou působnost smlouvy a zákaz diskriminace vztahuje i na další daně jakéhokoliv druhu 

a pojmenování. Zákaz je zde ovšem poněkud asymetrický, neboť Řecko si obecně vyhradilo 

právo jej aplikovat pouze na daně uvedené ve smlouvě. Navíc vzhledem k nejen 

terminologickému problému vymezení daní, který doprovází celou tuto práci, není podle mě 

vůbec jasné, co se myslí „daní jakéhokoliv pojmenování“. A výkladový komentář Modelové 

smlouvy OECD k tomuto ustanovení bohužel v podstatě mlčí 98. 

Pro srovnání ČR má podobnou smlouvu dosud uzavřenou s dalšími 81 zeměmi včetně 

všech zemí sousedních99, Řecko s 53 zeměmi, mezi nimiž pro vzájemné spory nefiguruje jeho 

severní soused Bývalá jugoslávská republika (FYR) Makedonie100. Vedle oboru daní z příjmů 

existují ještě podobné smlouvy v oblasti majetku, dědictví a darování; mezi ČR a Řeckem 

však nebyly žádné uzavřeny. Nicméně Řecko má v oboru daně dědické, co se týče movitého 

majetku rezidentů, který se nachází mimo něj či příslušnou zemi, uzavřenou bilaterální 

smlouvu s USA, Německem a Itálií; ČR v oblasti všech těchto daní např. s Rakouskem 

a Slovenskem, pouze u majetku i se zbývajícími dvěma sousedy. 

 

3.2 Právo EU 

Vzhledem k členství obou zemí v EU je nutné zmínit i její právní úpravu v oblasti daní, 

která je nadřazená národním právním řádům a je právním mechanismem sui generis. Jeho 

snahou je harmonizace daňových systémů jednotlivých ČS v prostředí jednotného vnitřního 

trhu, a to v několika etapách. Nejprve se stanoví daň, která má být harmonizována, poté se 

uvádí do souladu daňový základ a na závěr se v určeném rozpětí harmonizují daňové sazby. 

Normy primárního práva nalezneme v čl. 110-113 SFEU. Čl. 110 zakazuje daňovou 

diskriminaci pro dovážené produkty, čl. 111 vznik daňového záporného výnosu v důsledku 

refundací v případě vývozu do ČS, čl. 112 zvýhodňování exportu a naopak znevýhodňování 

importu v oblasti přímých daní a čl. 113 harmonizuje právo nepřímých daní pro fungování 

JVT. Přímých daní se týká implicitně i čl. 115 o sbližování národních právních řádů. 

                                                 
98 Zmíněné ustanovení čl. 23 odst. 5 česko-řecké bilaterální smlouvy odpovídá ustanovení čl. 24 odst. 6 
Modelové smlouvy OECD, které pouze doplňuje, že se jedná o daně všech úrovní z hlediska jejich rozpočtového 
určení. Zásadní otázkou, co je oněmi „daněmi jakéhokoliv druhu a pojmenování“, se nezabývá. 
99 Ministerstvo financí ČR: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014. 
[online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-
smluv/2014/prehled-platnych-smluv-ceske-republiky-o-16899, stav k 6. 6. 2014. 
100 Worldwide-Tax: Greece Double Taxation Prevention Treaties. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://www.worldwide-tax.com/greece/gre_double.asp, stav v květnu 2013.  
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Sekundární právo zastupují v první řadě směrnice, které je nutné v rámci procesu 

harmonizace do určité doby po jejich platnosti101 transponovat do vnitrostátního právního 

řádu a následně implementovat. Některé z nich jsou uvedeny v kapitole 4. Nařízení 

s bezprostředním účinkem plní v daňové oblasti buď spíše prováděcí roli ke směrnicím anebo 

obsahuje procesní normy, které jsou často již obsahem mezinárodních smluv. Jako příklad lze 

např. v oblasti DPH uvést prováděcí nařízení 282/2011102 anebo procesní nařízení 

904/2010103. Pro jednotlivé země jsou významná rozhodnutí mající povahu nařízení. 

V případě Řecka jsou to pro účely této práce rozhodnutí o opatřeních k posílení daňových 

příjmů. Lze zmínit např. rozhodnutí 2011/734/EU104, které žádá, aby země např. zavedla 

progresivní daňovou stupnici pro zdanění příjmů a paušální zdanění pro významné OSVČ, 

zvýšila sazby některých nepřímých daní a zdanění luxusního zboží, přeřadila některé 

komodity ze snížené do základní sazby DPH a zrušila osvobození na některé služby, postupně 

zavedla ekologickou daň na emise CO2 anebo zavedla zvláštní daň pro nepovolené objekty. 

Obecně toto klíčové rozhodnutí nařizuje Řecku realizovat opatření ke zjednodušení daňového 

systému, rozšíření daňových základů a snížení daňových sazeb fiskálně neutrálním způsobem 

u DPFO, DPPO a DPH. Další rozhodnutí 2011/791/EU105 stanovuje povinnost zavést trvalou 

daň z nemovitosti vybíranou prostřednictvím faktur za elektřinu a podle rozhodnutí 

2013/6/EU106 musí země do konce roku 2012 reformovat DPFO a DPPO s cílem zjednodušit 

daňový systém, rozšířit základ daně a odstranit osvobození od daně a preferenční režimy. 

Naopak vůči ČR žádné rozhodnutí z daňové oblasti dosud vydáno nebylo. 

Z dalších právních předpisů hmotněprávních povahy je významná Arbitrážní úmluva 

o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků spojených podniků 90/436/EHS 

a její Kodex chování, jejichž účelem je podle pravidel OECD o převodních cenách eliminace 

                                                 
101 Právo EU podle všeho nezná pojem účinnost a používá v této spojitosti pojem platnost. Platnost 
v českém pojetí pak splývá s okamžikem vyhlášení právního předpisu v Úředním věstníku EU. Pokud není 
uvedeno jinak (u nařízení by ale měla být stanovena dostatečná legisvakance), je právní předpis platný dnem 
vyhlášení. 
102 prováděcí nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH 
103 nařízení Rady č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH 
104 rozhodnutí Rady 2011/734/EU ze dne 12. července 2011 určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální 
dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu 
situace nadměrného schodku 
105 rozhodnutí Rady 2011/791/EU ze dne 8. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/734/EU 
určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení 
schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku 
106 rozhodnutí Rady 2013/6/EU ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2011/734/EU určené Řecku 
s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou 
považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku 
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dvojího zdanění zisku nadnárodních koncernů107, generovaného ze vzájemných obchodních 

transakcí, při aplikaci principu tržního odstupu108 na transferové ceny či netržního přístupu 

spravedlivým rozdělením globálního zisku podle daného vzorce. Ostatní právní akty typu 

doporučení nebo názoru nejsou právně závazné, ale i otázka daní se v nich vyskytuje. 

V případě Řecka jsou to názory Rady ještě v předkrizovém období, z čehož mohu vyvodit, že 

po nastalých, resp. vyjevených problémech se transformovaly do závazných rozhodnutí. Pro 

ČR jsou typická jen doporučení k dvěma strategickým dokumentům, Národnímu programu 

reforem a Konvergenčnímu programu. 

Judikatura Soudního dvora EU plyne z výkladu a aplikace primárního i sekundárního 

práva a je závazná pro účastníky sporu, ale i pro národní soudy. V oblasti daní u soudu 

v Lucemburku většinou probíhá řízení o předběžných otázkách, méně pak řízení o porušení 

povinnosti ČS. Příklad judikátu z prvního typu řízení již byl zmíněn v poznámce pod čarou 60 

na str. 21, a proto zde uvedu soudní rozhodnutí ve věci C-293/11. V této věci zažalovala 

v roce 2011 EK Řecko za nesplnění povinností dle čl. 306-310 směrnice 2006/112/EU109, 

neboť údajně podle čl. 43 GrZDPH zavedlo zvláštní režim cestovních kanceláří i na případy, 

kdy jsou cestovní služby poskytovány jiné osobě než cestujícímu, a sice obecně zákazníkovi 

(jádro problému tkvělo v rozdílu jednotlivých jazykových verzí směrnice, konkrétně v rozdílu 

pojmů traveller a v dotčených ustanoveních jen jednou použitého customer, pokud jde 

o anglickou verzi). Přestože EK argumentovala pomocí snad všech výkladových metod, její 

žaloba byla v září 2013 zamítnuta a jí uložena náhrada nákladů, které muselo Řecko v řízení 

vynaložit. Ten samý případ nastal u dalších pěti ČS včetně ČR (věc C-269/11, porušení na 

základě § 89 ZDPH) a rozhodnut byl ve stejnou dobu samozřejmě obdobně. Za zmínku stojí 

také řízení ve věci C-406/07, podle které se Řecko dopustilo porušení práva EU, neboť 

aplikovalo rozdílné, diskriminační zdanění dividend. Zatímco dividendy vyplácené 

tuzemskými společnostmi byly od daně osvobozené, na dividendy vyplácené společnostmi se 

sídlem v jiném ČS dopadala sazba 20 %. Na základě tohoto rozsudku zavedlo Řecko 

jednotnou daň z dividend ve výši 10 %.  

                                                 
107 Tzv. sdružené podniky (spojené osoby) na česko-řecké bázi definuje mimo jiné také čl. 9 bilaterální smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění.  
108 Odpovídá anglickému termínu arm´s length a spočívá ve zvýšení základu daně odpovídající objektivním 
podmínkám, jako by dotčené spojené osoby byly na sobě zcela nezávislé. Týká se vztahů mezi spojenými 
osobami nebo vztahů mezi osobou a stálou provozovnou. V ČR je toto pravidlo upraveno v § 23 odst. 7 a 11 
a § 38nc ZDP, v Řecku v případě FO v čl. 13 odst. 7 a v případě PO čl. 114 odst. 3 GrZDP I (blíže k tomuto 
zákonu viz část 4.2). V Řecku se pravidlo od roku 2013 vztahuje i na tuzemské transakce. 
109 Blíže viz část 4.1.1. 
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4. Současná daňová soustava Řecké republiky ve srovnání s ČR 

Jak již bylo uvedeno, z grafu 7-1 přílohy 2 lze vypozorovat, že v Řecku i v ČR jsou 

zavedeny „fiskálně významné“ daně a ostatní daně s menším výnosem, které daňovou 

soustavu doplňují. Domnívám se, že je tomu tak spíše z důvodu tradice než alespoň 

částečného naplňování požadavků optimálního zdanění. Pro lepší názornost jsem výčet 

jednotlivých daní obou států soustředil do následující tabulky 2. V šedém pozadí jsou 

označeny daně, které se jako daně z právního hlediska označují, tj. v ČR jako daň, v Řecku 

jako φόρος (fóros) a které jsou tak hlavním předmětem zkoumání této práce. Primárním 

podkladem při sestavování tabulky mi byl seznam řeckých daní v příloze Úmluvy o vzájemné 

správní pomoci v daňových záležitostech110, který jsem si upravil k obrazu svému a přidal 

české protějšky, pokud existují. Nápomocná mi byla také příloha zákona 4223/2013111, kde je 

uvedený taxativní výčet daní a dalších podobných plateb112, které se inkasují řeckou daňovou 

(finanční) správou, a v menší míře také jeho čl. 2. 

 

Tabulka 2 Výčet existujících daní v Řecku a ČR k 1. 1. 2014 

daň či jiný možný 
ekvivalent v ČR

zákon/zákonné 
opatření senátu 

(ZOS)
daň v Řecku

typ podle 
původního 

řeckého názvu
anglický ekvivalent zákon

DPFO č. 586/1992 Sb.
DPFO/φóρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (fóros 

isodímatos fysikón prosópon)
φóρος (fóros) personal income tax

2238/1994            
a 4172/2013

DPPO č. 586/1992 Sb.
DPPO a právních subjektů/φóρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων (fóros isodímatos 

nomikón prosópon ké nomikón ondotíton)
φóρος (fóros)

corporate income tax 
(of legal persons and 

legal entities)

2238/1994            
a 4172/2013

srážková daň č. 586/1992 Sb.
srážková daň z dividend, licenčních poplatků a 

úroků/παρακράτησης φόρου μερισμάτων, δικαιώματα και 
τόκων (parakrátisis fóru merismáton, dikeómata ké tókon)

φóρος (fóros)
withholding tax on 
dividends, royalties 

and interest

2238/1994            
a 4172/2013

X X
tonážní daň - zdanění lodí/φόρου χωρητικότητας - 

φορολογίας πλοίων (fóru choritikótitas - forolojás plíon)
φóρος (fóros) tonnage tax 27/1975

odvod z loterií a 
jiných podobných 

her
č. 202/1990 Sb.

zdanění příjmů z hazardu, popř.z loterijních 
výher/φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια, popř. 
κερδών από λαχεία  (forolojas kerdón apó tycherá 

pégnia, popř. kerdón apó lachía)

φóρος (fóros)
taxation of profits from 

gambling/lottery
2961/2001

daně z 
kapitálových 
zisků mimo 
režim daní z 

příjmů

X X
(transakční) daň ze zisku při prodeji akcií/φóρος σε 

πωλήσεις μετοχών (fóros se polísis metochón)
φóρος (fóros)

tax on profit from the 
sale of shares

3697/2008            
čl. 21 a               

rozhodnutí MF  
POL.1056/28.3.2011

daně z příjmů 
a zisků

 

                                                 
110 Annexes to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Greece. [online]. [cit. 2014-
06-24]. Dostupné z: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/127-1.htm#GRE-A.  
111 Jedná se o řecký zákon 4223/2013 o jednotné dani z nemovitého majetku a dalších ustanoveních, který ale 
mimo úpravy této daně v hlavě A (blíže část 4.3) novelizuje mimo jiné také právní úpravu daní z příjmu (zákon 
4172/2013, blíže část 4.2) v hlavě C a základní procesně právní předpis, zákon 4174/2013 (blíže kapitola 5) 
v hlavě F. 
112 Tento výčet je též uveden na str. 19-20 PWC:Tax Bulletin, February 2014. [online]. [cit. 2014-06-24]. 
Dostupné z: http://www.pwc.com/en_GR/gr/tax-services/news/assets/tax-bulletin-13feb14-eng.pdf.  
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Tabulka 2 Výčet existujících daní v Řecku a ČR k 1. 1. 2014 - pokračování 
daň či jiný možný 
ekvivalent v ČR

zákon/zákonné 
opatření senátu 

(ZOS)
daň v Řecku

typ podle 
původního 

řeckého názvu
anglický ekvivalent zákon

daně dědické 
a darovací

X, nyní v režimu 
daní z příjmů

č. 586/1992 Sb.
daň z dědictví, darů, rodičovských darů včetně 

věna/φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών  
(fóros klironomión, doreón ké gonikón parochón)

φóρος (fóros)
tax on inheritance, gifts, 

parental benefits and 
profits from gambling 

2961/2001

daň z nemovitých 
věcí

č. 338/1992 Sb.
jednotná daň z (vlastnictví) nemovitého majetku/ΕΦΙΑ - 
ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (EFIA - eniéos fóros 

idioktisías akiníton)
φóρος (fóros)

uniform tax on the 
ownership of real estate 

property

4223/2013            
kapitola A

daň z nabytí 
nemovitých věcí

ZOS č. 340/2013 
Sb.

DPH č. 235/2004 Sb.
DPH - daň z přidané hodnoty/ΦΠΑ - φóρος 

προστιθέμενης αξίας  (FPA - fóros prostithémenis aXías) 
φóρος (fóros) value added tax 2859/2000 

spotřební daně č. 353/2003 Sb.

energetické 
(ekologické) daně 

č. 261/2007 Sb. 
(část 45-47)

X X

poplatek z předplacených služeb mobilních telefonů a 
poplatek z předplacených mobilních karet/τέλος 
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος 

καρτοκινητής τηλεφωνίας (télos syndromitón kinitís 
tilefonías ke télos kartokinitís tilefonías)

τέλος (télos)
duty on mobile phone 
subscription services 

3775/2009            
čl. 33

X X daň z pojistného/φόρος ασφαλίστρων (fóros asfalístron) φóρος (fóros) insurance tax
3492/2006            
čl. 29

X X
daň ze vstupu do kasina/φόρος επί των εισιτηρίων 
εισόδου στα καζίνο (fóros epí ton esitiríon isódu sta 

kazíno)
???

tax on casino entrance 
tickets 

pravděpodobně 
2206/1994            

čl. 2

silniční daň č. 16/1993 Sb.
silniční poplatek z motorových vozidel/τέλη 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων (téli kykloforías 
aftokiníton ochimáton)

τέλος (télos)
road tax on motor 

vehicles 
2948/2001            
čl. 20 

správní poplatek
č. 634/2004 Sb. 
(Příloha, část II, 

položka 26)

poplatek z registrace motorových vozidel/τέλος 
ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων (télos taxinómisis 

aftokiníton ochimáton)
τέλος (télos)

registration tax on 
vehicles 

2960/2001            
část IV

X X

jednorázový odvod (příspěvek) na soukromé či veřejné 
užití nákladních aut/εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά 
ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που μπαίνουν σε 

κυκλοφορία (efápax isforá sta fortigá idiotikís ké dimósias 
chrísis pu bénun se kykloforía)

εισφορά 
(isforá)

lump sum tax on the 
registration of public 

and private use lorries 

1959/1991            
čl. 2

daň z převodu nemovitostí/φόρος μεταβίβασης ακινήτων 
(fóros metavívasis akiníton)

φóρος (fóros) real estate transfer tax 1521/1950

X X
daň z luxusního života/φόρος πολυτελείας διαβίωσης 

(fóros polytelías diavíosis)
φóρος (fóros) tax on luxury living

4111/2013            
čl. 44

X X

zvláštní daň ze soukromých rekreačních 
plavidel/ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών 

πλοίων αναψυχής (idikós fóros idiotikón ke 
epangelmatikón plíon anpsychís)

φóρος (fóros)
special tax on private 

pleasure boats
3790/2009            

čl. 2

X X
daň z koncentrace kapitálu/φόρος συγκέντρωσης 

κεφαλαίων (fóros synkéndrosis kefaléon)
φóρος (fóros)

indirect taxes on raising 
of capital, capital duty, 
capital concentration 

tax 

1676/1986            
část III 

X, částečně 
správní poplatky 

č. 634/2004 Sb. kolkovné/τέλος χαρτοσήμου (télos chartosímu) τέλος (télos)  stamp duty

2873/2000 - čl. 25, 
3492/2006 - čl. 28 a 
prezidentský dekret 
ΦΕΚ 239 A/1931, 

místní poplatek ze 
vstupného

č. 565/1990 Sb.   
(§ 6)

poplatek z 
kinematografického 

představení

č. 496/2012 Sb.   
(§ 26)

X X

poplatek z hraní karetních her/τέλος διενεργείας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (télos 

dienérjias psychagogikón techníkón pegníon me 
pegniócharta)

τέλος (télos)
tax on playcard game 

tables in cafes 
3037/2002            
čl. 10

X X
poplatky ze stavebních strojů/τέλη μηχανημάτων έργων 

(téli michanimáton érgon)
τέλος (télos)

special tax on 
bulldozers, cranes etc.

2052/1992            
čl. 20

místní daně

ostatní daně

Řecký ekvivalent této daně je podle klasifikace OECD (RE) zařazen jako daň z převodu nemovitostí mezi ostatní daně. 

viz výše daň z nabytí nemovitých 
věcí 

φóρος (fóros)
special consumption 
taxes/eXcise duties  

X X

daně z užití 
nebo 

vlastnictví 
motorových 

vozidel

3833/2010            
čl. 17

zvláštní spotřební daně/ειδικοί φόροι κατανάλωσης (idikí 
fóri katanálosis)

2960/2001            
část III

viz dále tabulka 7 v části 5.6.2

φóρος (fóros) tax on luxury goods 

daně z 
nemovitého 

majetku 

všeobecné 
spotřební 

daně zvláštní daň z luxusního zboží/ειδικός φόρος σε είδη 
πολυτελείας (idikós fóros se ídi polytelías)

zvláštní daně 
na zboží a 

služby 
(akcízy)

odvod ze vstupného na kulturní představení/εισφορά επί 
των εισιτηρίων των θεαμάτων (isforá epí ton isitiríon ton 

theamáton)

εισφορά 
(isforá)

levy on the tickets of 
spectacles/special tax 
for the development of 

cinematographic art

1731/1987            
čl. 60

 



42 
  

4.1 (Nepřímé) daně ze spotřeby 

4.1.1 Všeobecná spotřební daň - daň z přidané hodnoty (DPH)113 

Aby nedocházelo k opakovanému zdaňování v závislosti na počtu stupňů zpracování, 

nahradila DPH jako všeobecná daň ze spotřeby maloobchodní či velkoobchodní daň z obratu 

a také daň výrobkovou. Zdaňuje se tedy jen přínos příslušného subjektu k dosavadní hodnotě 

zboží či služeb prostřednictvím refundací daně na vstupu, která se odečte od daně na výstupu. 

Podíl daně je v ceně vždy stejný, a to bez ohledu na počet stupňů zpracování při výrobě zboží 

anebo charakter uživatele služby. DPH je neutrální, fiskálně spolehlivá daň, vhodná pro 

přeshraniční obchod, neboť vývoz se nezdaňuje a dovozci mají v souladu s principem zdanění 

podle místa spotřeby v cílové zemi stejné postavení. Daňové břemeno nese v závěrečném 

zúčtování ten, kdo stojí na konci řetězce, tedy konečný spotřebitel. Obecně je DPH relativně 

odolná proti daňovým únikům, neboť plátce bude mít vždy díky refundacím daně na vstupu 

zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboží či služby. Každopádně v zemích 

s nedisciplinovanými plátci jako Řecko nebo i ČR neznamená žádnou univerzální spásu. 

Vždy se budou vyskytovat nekalé praktiky či tendence k jejich realizaci v podobě 

intraunijních kolotočových podvodů s chybějícím obchodním článkem při obchodování, 

neoprávněného nárokování na odpočet daně na vstupu či dalších forem daňových úniků. 

Mimo právní oblast zde pro zajímavost připomenu nejnovější studii EK, vydanou 

v rámci boje proti daňovým únikům, která se je pokusila za rok 2011 kvantifikovat v oblasti 

DPH jako fiskálně nejvýnosnější daně114. Relevantní údaje115 z ní plynoucí shrnuje tabulka 3. 

Nutno doplnit, že uvedenou mezeru (VAT Gap) jako rozdíl mezi očekávaným výnosem 

z DPH116 a jejím skutečným inkasem tvoří kromě samotných daňových úniků také další, 

nikoliv „contra legem“ faktory jako úpadky subjektů, zpožděné platby, daňová optimalizace 

či statistické chyby. Nelze tedy bohužel přesně říci, do jaké míry mezeru formují daňové 

úniky. V Řecku a koneckonců i v ČR se ale dají pokládat za dominantní faktor. Jiným 

indikátorem z oblasti DPH je VAT Revenue Ratio jako podíl skutečně vybrané DPH 

                                                 
113 Tuto daň poprvé zavedla do praxe v roce 1954 Francie, přičemž podobné myšlenky vznikly již v roce 1918 
v Německu. Některé prameny jako např. Kubátová, K.: Daňová teorie - Úvod do problematiky, ASPI Wolters 
Kluwer, 2. aktualizované vydání, 2009, ISBN 978-80-7357-423-9 na str. 69 sice uvádí rok zavedení DPH až 13 
let později, ale to je spíše otázka pro historiky. Pro tuto práci to není relevantní. Nicméně kloním se spíše 
k variantě první, neboť v roce 1967 již byly vydány první 2 směrnice (67/227/EEC a 67/228/EEC) o společném 
systému DPH, který nahradí stávající vícefázové daně z obratu. 
114 Blíže viz European Comission: Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States - 
Final Report. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat-gap.pdf. 
115 V důsledku krize, probíhající od roku 2008 do současnosti se uvedené ukazatele ve srovnání s rokem 2006, 
kdy EK  publikovala předchozí podobnou studii, evidentně zhoršily. 
116 Tato výše se určuje na základě metodiky národních účtů (ESA) z konečné spotřeby jako daňové základny. 
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a součinu základní daňové sazby a potenciálního daňového základu117. Doplněk do celku totiž 

ukazuje, o kolik veřejné rozpočty přicházejí v důsledku existence snížených sazeb, daňových 

úlev včetně osvobození a různých distorzí, daných zejména imputačními položkami, 

efektivitou výběru a platební morálkou subjektů daně. V období 1996-2009 se výše tohoto 

ukazatele pohybovala v Řecku mezi 0,39-0,50 (u nás 0,41 a 0,58), přičemž v čase měla 

v Řecku spíše sestupnou a u nás naopak spíše vzestupnou tendenci. 

 
Tabulka 3 Příjmová mezera DPH v roce 2011 

skutečné 
inkaso      

v mld. Kč

plánované 
příjmy      

v mld. Kč

mezera    
v mld. Kč

podíl mezery    
k plánovaným 
příjmům v %

podíl mezery      
k plánovaným 

příjmům za období 
2000-2011        
v celých %

podíl národní 
mezery vůči EU 

26* v %

podíl obyvatel 
vůči EU 26 v %

mezera na 1 
obyvatele v Kč

Řecko 405,7 669,3 263,6 39,4 30 5,1 2,3 23 307,1
ČR 296,8 411,3 114,5 27,8 23 2,2 2,1 10 919,2
EU 26 24 404,9 29 614,7 5 209,8 17,6 15 100,0 100,0 10 387,9  
* EU 26 je nynější EU bez Kypru a Chorvatska. Jejich absenci lze nicméně vzhledem k jejich malé populaci 
zanedbat a považovat příslušný podíl přibližně k celé EU.  
Pozn.: Pro zjednodušení byl použit devizový kurs ve výši 27 Kč/€ v souladu se současnou politikou ČNB. 

zdroj: European Comission: Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States - Final 
Report (viz poznámka pod čarou 114 na předchozí straně), databáze EUROSTATu a vlastní výpočty 
 

DPH je administrativně velmi náročná záležitost, pro stát vzhledem k množství plátců, 

pro plátce kvůli složitému mechanismu účtování transakcí. Proto také daňová legislativa 

umožňuje jednodušší postupy prostřednictvím zvláštních režimů, limitů pro registraci plátce 

(v ČR se plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč118, 

ostatní osoby jsou jako osoby identifikované k dani osvobozené od uplatňování daně; v Řecku 

taková hranice stanovena není119, přestože mu právo EU dovoluje podle čl. 287 směrnice 

                                                 
117 Potenciální daňový základ je jako souhrn veškerých zdanitelných plnění v rámci ekonomické činnosti také 
v metodice národních účtů (ESA) odhadován jako konečné spotřební výdaje bez DPH.   
118 Limit se měl snížit na 750 tisíc Kč od roku 2015, nicméně zůstane zřejmě na stávající úrovni. Právo EU podle 
čl. 287 směrnice 2006/112/ES (viz níže poznámka pod čarou 120) dovoluje maximální hranici 35 000 €, rovnou 
českému ekvivalentu v kursu platném k 1. 5. 2004 (32,55 Kč/€). Pravidla registrace platí i pro všechny osoby 
jako členy společnosti (bývalého sdružení bez právní osobnosti). Ve všech případech se do obratu nezapočítávají 
plnění osvobozená od daně. 
119 Není zcela jasné, z čeho pramen Buydens S.: Consumption Tax Trends 2012 VAT/GST and Excise Rates, 
Trends and Administration Issues, OECD, 2012, ISBN 978-92-64-18138-0 na str. 84 vyvozuje, že v Řecku je 
obecná hranice 10 000 € a 5 000 € výhradně pro služby, když GrZDPH žádné hranice nestanovuje a lze místo 
toho využít zvláštních režimů. Absenci limitů potvrzuje i pramen Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: 
European Tax Handbook 2013, IBFD, 24. roční vydání, ISBN 978-90-8722-193-5 a jeho starší vydání 
z předchozích dvou let. Pramen Corput van der, W., Annacondia F.: EU VAT Compass 2013/2014, IBFD, 2013, 
ISBN 978-90-8722-199-7 zase na str. 530 uvádí pouze hodnotu 5 000 €, přičemž se nevztahuje na 8 uvedených 
typů víceméně drobných živnostníků. To potom ale nevysvětluje ani použití čl. 287 níže uvedené směrnice EU 
o společném systému DPH, kde je v případě Řecka uvedena hodnota 10 000 €. 
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2006/112/ES120 o společném systému DPH (v této části 4.2.1 dále směrnice) limit 10 000 €, 

a plátci jsou tak všechny osoby povinné k dani, nicméně osoby s menším obratem mohou 

využívat zvláštní režimy, které se zase v ČR neaplikují) nebo zavedením více délek 

zdaňovacího období (měsíčního nebo kvartálního s tím, že v Řecku se podle čl. 38 odst. 1 

písm. a) GrZDPH rozlišuje konkrétní zařazení podle vedení podvojného nebo jednoduchého 

účetnictví 121, v ČR podle velikosti ročního obratu a dalších podmínek podle § 99a ZDPH). V 

Řecku neexistuje možnost skupinového zdanění kapitálově či personálně propojených osob, 

jak umožňuje čl. 11 směrnice, naopak v ČR jí lze využít za podmínek uvedených v § 5a – 5c 

ZDPH. 

Předmět zdanění je v čl. 2 odst. 1 řeckého zákona 2859/2000 o DPH (GrZDPH) 

vymezen zcela identicky jako ve směrnici. V české úpravě (§ 2 odst. 1) se u zboží nově 

nerozlišují nemovitosti a za zboží se podobně jako podle čl. 5 odst. 1 řeckého zákona 

považuje mimo věcí hmotných teplo, chlad, elektřina a plyn, explicitně se navíc uvádí voda, 

živé zvíře, právo stavby a části lidského těla (§ 4 odst. 2). V Řecku podléhá DPH pouze 

převod tzv. nových nemovitostí (staveb)122. Dalšími plněními mimo tuzemské dodání zboží je 

poskytnutí služeb za úplatu, dovoz zboží a intraunijní plnění (pořízení zboží z jiného ČS či 

jeho dodání do jiného ČS) včetně doprovodných nákladů jako pojistné či dopravné a také cla, 

příp. akcízů. Naopak zdanitelným plněním nejsou záležitosti, kde není patrný úmysl se 

ekonomicky chovat (smluvní sankce, kauce, náhrada škody, manko, krádež apod.). V obou 

zemích lze rozlišit plnění, která jsou osvobozená bez nároku na odpočet daně (jedná se 

o služby jako poštovní, pojišťovací, bankovní, zdravotní či vzdělávací anebo loterie) 

a s nárokem na odpočet daně s implicitní nulovou sazbou (vývoz nebo průvoz zboží, v Řecku 

                                                 
120 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému DPH je základním právním 
předpisem na území EU v oblasti DPH v současné době. Nahradila první a šestou směrnici o harmonizaci 
právních předpisů ČS týkajících se daní z obratu a dosud byla sedmkrát novelizována, zejména v souvislosti 
s vymezením místa plnění při poskytování služby, vystavováním a uchováváním pokladních dokladů nebo za 
účelem boje proti daňovým únikům. Do budoucna bude novelizována o problematiku osvobození finančních a 
pojišťovacích služeb, standardizovaného přiznání k dani, zdanění poukázek jako práva na dodání zboží nebo 
poskytnutí služby či práva získat k nim slevu a také v souvislosti s bojem proti daňovým podvodům. 
121 V ČR se pro jednoduché účetnictví používá pojem daňová evidence, v Řecku něco jako hotovostní účetnictví, 
přičemž řecký zákon 186/1992 o účetnictví rozlišuje systém založený na příjmech a výdajích a systém založený 
na nákupních účtech. Řecké podnikatelské subjekty, které nemají povinnost vést podvojné účetnictví, jsou 
považovány za malé podniky a podléhají administrativně zjednodušenému zvláštnímu režimu DPH podle čl. 39 
GrZDPH, resp. čl. 281 an. směrnice. Tento zvláštní režim alespoň částečně kompenzuje Řekům povinnou 
registraci jako plátců DPH pro všechny osoby povinné k dani. V souvislosti s čl. 38 odst. 1 písm. a) GrZDPH mi 
není jasné, proč pramen Corput van der, W., Annacondia F.: EU VAT Compass 2013/2014, IBFD, 2013, ISBN 
978-90-8722-199-7 uvádí na str. 692 jako kritérium pro určení zdaňovacího období hranici ročního obratu ve 
výši 1 500 000 €. 
122 Za nové se považují v Řecku stavby se stavebním povolením vydaným po 1. 1. 2006, příp. revidovaným po 
tomto datu, pokud se ještě nezačalo stavět. V ČR jsou to stavby v období 5 let po udělení kolaudačního souhlasu, 
resp. uvedení stavby do užívání. 
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plnění spojená s lodní dopravou). Nerezidenti podléhají DPH stejně jako rezidenti, jestliže 

provozují v tuzemsku ekonomickou činnost a jsou tudíž také osobami povinnými k dani. 

Těmito osobami jsou v obou zemích také subjekty či nositelé veřejné správy za stejných 

podmínek podle § 5 odst. 3 ZDPH a čl. 3 odst. 2 řeckého zákona, přičemž Příloha 1 obou 

předpisů vymezuje takové činnosti. Identifikovanými osobami jsou v ČR mimo osob 

povinných k dani - neplátců také PO nepovinné k dani, pokud pořídí zboží z jiného ČS 

v hodnotě vyšší než 326 000 Kč v jednom kalendářním roce bez daně. V Řecku se skupina 

identifikovaných osob nevymezuje, nicméně rovněž existuje hranice pro pořízení zboží 

z jiného ČS jako zdanitelné plnění (nad 10 000 €). 

Základem daně je v obou zemích výše platby za uskutečněné zdanitelné plnění (popř. 

již přijatá úplata za něj) bez DPH plus veškeré související peněžní povinnosti fiskální povahy 

(akcíz, clo apod.) a vedlejší výdaje podle § 36 odst. 3 ZDPH a čl. 19 odst. 4 GrZDPH. K jeho 

opravě, resp. opravě výše samotné daně dochází v taxativně vymezených případech podle 

§ 42 odst. 1, v Řecku čl. 19 odst. 5-7, a to včetně opravy daňového dokladu a zdaňovacího 

období v okamžiku opravy. 

Osvobozená od daně jsou plnění, která jako předmět nepodléhají DPH. U takových 

plnění není možné jednoznačně stanovit přidanou hodnotu jako daňový základ (např. finanční 

služby) anebo se jedná o obecně prospěšné činnosti (zdravotní, sociální nebo vzdělávací 

služby). Uvádí se i historické důvody (např. poštovní služby či pronájem nemovitostí). Pak se 

mluví o osvobození od daně bez nároku na odpočet.  Druhou možností je osvobození od 

daně s nárokem na odpočet daně, kam patří přeshraniční transakce se zbožím a službami na 

bázi principu země určení. Výčet osvobození je v obou zemích až na dvě odchylky totožný. 

První je podle čl. 22 odst. 1 písm. c) GrZDPH osvobození dodávek zavlažovacích systémů 

bez nároku na odpočet pro členy Sdružení pro pozemkovou rekultivaci. Toto plnění má zřejmě 

v Řecku tradici, neboť si ho vyjednalo jako výjimku podle čl. 375 směrnice. Druhou 

odchylkou je zase na straně ČR osvobození mezinárodní přepravy osob naopak nárokem na 

odpočet podle § 70 ZDPH za podmínek v čl. 381 směrnice. Rozdílem jsou též detailněji 

upravené jednotlivé případy pro osvobození při dovozu zboží ze třetí země podle § 71 odst. 2 

a 3 a dále při dovozu zboží v osobních zavazadlech či pohonných hmot podle § 71a-f ZDPH. 

V Řecku je tato úprava včetně případných parametrů123 upravena podzákonně. Podle čl. 19 

                                                 
123 Mám zde na mysli např. částku 430 € v ČR i Řecku, do jejíž výše je v tuzemsku osvobozen od DPH dovoz 
zboží cestujícím v letecké dopravě (u nás podle § 71b odst. 1 ZDPH), částku 2 000 Kč (v Řecku 120 €) jako 
cenu zboží včetně DPH zaplacenou jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni, nad kterou lze FO ze 
třetí země při vývozu zboží pro soukromé účely uplatnit nárok na vrácení zaplacené DPH (u nás podle § 84 odst. 
2 ZDPH) anebo částku 22 € v ČR i Řecku, do které je osvobozen od DPH dovoz jakéhokoliv zboží s výjimkami 
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odst. 8 a čl. 23 odst. 2 GrZDPH se splatnost daně u novin a časopisů pořízených z jiného ČS 

či dovezených z třetí země odkládá na okamžik jejich distribuce. Osvobození ve zvláštních 

případech podle § 68 ZDPH odpovídá čl. 27 GrZDPH124.  Co se týká dodání zboží do jiného 

ČS, řecký čl. 28 odst. 2 vylučuje na rozdíl od českého § 64 ZDPH opotřebované zboží, 

umělecké předměty, sbírky, starožitnosti a zboží prodané ve veřejné dražbě, které podléhají 

zvláštním režimům podle čl. 45 a 46 GrZDPH. Řecko také na rozdíl od ČR využívá čl. 154-

163 směrnice a daňové osvobození aplikuje u dodání zboží, které je na jeho území propuštěno 

do režimu uskladnění v jiném než celním skladu (čl. 26 GrZDPH, výčet zboží je uveden 

v jeho příloze 6, vesměs se jedná o zemědělské nebo chemické suroviny). 

Z nároku na odpočet DPH je v ČR podle § 72 odst. 4 ZDPH vyloučeno přijaté 

zdanitelné plnění použité na reprezentaci125, čl. 30 odst. 4 GrZDPH kromě toho uvádí 

ubytování, potraviny a nápoje, tabákové výrobky, alkoholické nápoje pro nezdanitelnou 

činnost a některé dopravní prostředky pro soukromé užití. Osobní automobil pořízený plátcem 

a používaný k podnikání se tímto ustanovením nevylučuje a odpovídá i české právní 

úpravě126. Nadměrný odpočet se v ČR vždy vyplácí a není možné ho ze strany daňového 

správce převést do dalších zdaňovacích období, v Řecku jej naopak lze převádět do dalších 3 

let, pokud nevzniká rozdílnými sazbami daně na vstupu a výstupu či při přeshraničním 

plnění127. 

Režim tuzemského128 přenesení daňové povinnosti (reverse charge) umožňuje 

přenesení daňové povinnosti na odběratele - plátce, když povinnost přiznat a zaplatit daň 

dodavatel nesplní a právo EU dává možnost ho upravit v českém i řeckém právním řádu 

u státem stanoveného zboží nebo služeb. Řecko sem zahrnuje recyklovaný odpad a dočasně 

                                                                                                                                                         
uvedenými v § 71 odst. 3 písm. a) ZDPH. Parametry vycházejí ze směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 
20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od DPH a spotřební daně 
(čl. 7) a směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. 
b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od DPH při konečném 
dovozu (čl. 23 GrZDPH). 
124 Jedná se např. o plnění související s námořními loděmi a letadly nebo dodání zboží či poskytnutí služby 
diplomatickým misím či konzulárním úřadům.  
125 Co jsou výdaje na reprezentaci, stanoví § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Nepatří k nim poskytnutí dárku v rámci 
ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních 
vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. 
126 Před 1. 4. 2009 byl nicméně v ČR nárok na odpočet DPH při nákupu osobního automobilu určeného 
k podnikání vyloučen, změnu přinesla až novela ZDPH č. 87/2009 Sb. Také osoba se zdravotním postižením má 
nárok na vrácení DPH při pořízení osobního automobilu této osobě dodaného podle § 85 ZDPH. GrZDPH tuto 
možnost neupravuje. 
127 Pramen Corput van der, W., Annacondia F.: EU VAT Compass 2013/2014, IBFD, 2013, ISBN 978-90-8722-
199-7 na str. 635 zmiňuje, že řecká daňová správa termíny vyplácení v praxi moc nedodržuje a nadměrný 
odpočet vrací se zpožděním. 
128 Mimo tuzemské přenesení daňové povinnosti se využívá též jeho mezinárodní forma, a to v situaci 
přeshraničního poskytování služeb nebo dodávky nehmotných věcí, kdy se zahraniční poskytovatel či dodavatel 
nemusí v zemi příjemce jako osoby povinné k dani registrovat jako plátce a za DPH není nijak odpovědný. 
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i převod povolenek na emise skleníkových plynů (obojí podle čl. 39a GrZDPH), ČR kromě 

povolenek129, šrotu a odpadu130 ještě poskytnutí stavebních a montážních prací a dodání zlata, 

přičemž současná vláda plánuje seznam obohatit o další položky typu elektronických 

výrobků. Do budoucna se také plánuje na základě nové směrnice EU další rozšíření 

o konkrétní druhy zboží a služeb s dočasným používáním mechanismu přenesení, přičemž 

v ČR by mělo konkrétní výběr ze zákonného taxativního výčtu stanovit nařízení vlády jako 

pramen v českém daňovém právu v současnosti neobvyklý. 

Z administrativně zjednodušených zvláštních režimů, odlišných od standardního 

průběhu DPH, se ve srovnání se směrnici aplikují v Řecku všechny a navíc ještě 

u recyklovaného odpadu a zpracování tabáku. V ČR se oproti směrnici nenachází v ZDPH 

zvláštní režim pro malé podniky (obchodní závody)131, pro prodej zboží podle § 90 ZDPH ve 

veřejné dražbě a společný režim daňového paušálu pro zemědělce132, naopak § 91 upravuje 

zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem dalšího prodeje v nezměněném 

stavu. Podle čl. 40 řeckého GrZDPH ještě existuje zvláštní režim obecné paušální daně mimo 

sektor zemědělství. 

Z procesních institutů řecký zákon neupravuje nespolehlivého plátce podle § 106a 

a přímo také osobu ručitele ve smyslu § 108a a 109 ZDPH. Nicméně i Řecko využilo čl. 205 

směrnice a v čl. 55 GrZDPH upravuje společnou a nerozdílnou odpovědnost třetích osob 

k placení DPH. Třetí osobou může být daňový zástupce a v případě existujících dluhů z DPH 

likvidátor, nucený, insolvenční či jiný správce, zástupce zrušené, přeměněné nebo fúzující PO 

nebo dědic či odkazovník. Řecko navíc odpovědnost třetích osob využívá i pro přeshraniční 

vztahy pro případ nesplnění platební povinnosti dodavatele jako nerezidenta, popř. jeho 

daňového zástupce a odpovědnost tak rozšiřuje i na příjemce jako osobu nepovinnou k dani 

(čl. 55 písm. d) GrZDPH), a to v případě, že plnění nespadá pod režim reverse charge. Institut 

daňového zástupce, dříve upravený v § 109 ZDPH, ČR v současnosti nemá. V Řecku se 

uplatňuje podle čl. 36 odst. 4 písm. d) GrZDPH jako jmenovaná osoba odpovědná za 

odvedení DPH místo dodavatele-nerezidenta, který v Řecku nemá stálou provozovnu. Pokud 

                                                 
129 Novela 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 stanovuje novým čl. 199a směrnice tuto možnost pro 
obchodování s povolenkami pro všechny ČS jen dočasně do 30. 6. 2015. 
130 Viz § 92a -92e ZDPH. U stavebních a montážních prací se jedná o plnění s číselným kódem 41-43 standardní 
klasifikace produkce CZ-CPA. Konkrétní druhy šrotu a odpadu jsou jako zboží obsahem přílohy 5 ZDPH. 
131 K Řecku viz poznámka pod čarou 121. 
132 Tento režim se vyznačuje tím, že subjekt v něm nemá nárok na odpočet daně, ale na tzv. paušální náhradu, 
které se rovná součinu sazby paušální náhrady a obratu, který je dán souhrnem cen příslušných zemědělských 
výrobků či služeb podle Přílohy 4 GrZDPH bez DPH. Sazba paušální náhrady je nyní v Řecku podle čl. 41 odst. 
2 GrZDPH a v souladu s čl. 298 směrnice ve standardní výši 6 % (předtím 11 %), v případě exportu (i v rámci 
EU) nebo dodávání zemědělských produktů na místní trh či do vlastní prodejny ve snížené výši 3 % (předtím 
5 %).  
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je dodavatel z třetího státu, je institut povinný, pokud je založený v jiném ČS, jmenování 

zástupce je sice de iure dobrovolné, ale de facto též povinné. Z nedostatku administrativního 

vybavení totiž není možná přímá registrace těchto osob povinných k dani. 

Daňové sazby jsou poměrné, lineární a diferencované a jejich výše je plně v národních 

kompetencích, pokud se zachovávají minimální hranice stanovené EU133. Základní sazba 

v ČR je na úrovni 21 %, v Řecku 23 % a snížená sazba dosahuje v ČR 15 % (základní 

potraviny, knihy, noviny, léky a některé služby), v Řecku jsou snížené sazby 13 % (potraviny 

mimo alkohol a tabák, elektřina, doprava a některé služby, nikoliv však elektronicky 

poskytované) a 6,5 % (noviny, časopisy, knihy, léky, vakcína, služby turistických zařízení, 

vstupenky do divadla, nájem parkovacího místa v kempu pro karavany). Vyčerpávající 

seznam zboží a služeb se sníženými sazbami je uveden v přílohách 3 a 2 ZDPH a v příloze 3 

GrZDPH ve stejné, kombinované nomenklatuře (dále KN)134. Podle § 47 naší úpravy podléhá 

snížené sazbě ještě teplo, chlad a dovoz předmětů podle přílohy 4 a dále podle § 48 oprava 

nebo úprava bytové výstavby a podle § 48a stavby sociálního bydlení. Mimo to na rozdíl od 

Řecka lze v ČR podle § 47a požádat GFŘ o závazné posouzení zařazení zdanitelného plnění 

z hlediska sazby daně. V ČR jsou obě sazby stanovené explicitně v § 47 odst. 1, v Řecku 

v čl. 21 odst. 1, přičemž zvláštní snížená sazba 6,5 % je stanovena implicitně jako 13% sazba 

snížená o 50 %, a to na zboží a služby v příloze 3 GrZDPH (viz výše). Pro uplatnění správné 

daňové sazby v čase se použije ustanovení § 47 odst. 2 v ČR, resp. čl. 21 odst. 2 a 3 v Řecku. 

Na některých ostrovech135 v Egejském moři se podle čl. 21 odst. 4-6 GrZDPH, který 

využívá znění čl. 120 směrnice, aplikují výše uvedené sazby snížené o 30 % a zaokrouhlené 

celočíselně, implicitně tedy 16 % jako sazba základní a 9 % a 5 % jako snížené sazby. 

S výjimkou tabákových výrobků a dopravních prostředků se jedná o zboží nebo služby, které 

zde bylo produkováno a nabízející plátce zde má sídlo či bydliště nebo je sem určeno 

a prodávající je plátcem se sídlem či bydlištěm na zbylém území Řecka a zároveň kupující 

plátcem či PO-neplátcem se zdejším sídlem či bydlištěm nebo zboží bylo pořízeno na území 

                                                 
133 Podle čl. 97 odst. 1 směrnice musí být základní sazba DPH minimálně 15 %, snížené sazby podle čl. 99 odst. 
1 alespoň 5 %. Čl. 98 odst. 1 umožňuje ČS zavést jednu či dvě snížené sazby za podmínek odst. 2. Období je 
nyní stanoveno novelou 2010/88/EU do konce roku 2015.  
134 Jedná se o prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha 1 
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 
135 Jedná se o regionální jednotky (dříve prefektury) Dodekanisos, Chios, Kyklades, Lesvos a Samos, dále 
souostroví Vorios Sporades neboli Severní Sporady v regionu Magnesia, a dále ostrovy Samothraki v regionu 
Evros, Skyros v regionu Euboia a Thassos v regionu Kavala. Je tedy zajímavé, že např. Iónské ostrovy podléhají 
pevninskému režimu, což není úplně ideální. A tak jistou podobnost lze nalézt i ve Španělsku, kde na 
Kanárských ostrovech funguje speciální režim, kdežto na Baleárách nikoliv. 
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EU a sem dopraveno plátcem či PO-neplátcem se zdejším sídlem či bydlištěm anebo sem bylo 

dovezeno. 

Implicitně stanovenou 0% sazbu136 uplatňují oba státy pouze pro exportované komodity 

na principu zdanění podle země spotřeby. Kromě zvyšování sazeb v obou zemích 

v posledních letech (viz tabulka 4) došlo k přeřazení některých komodit ze snížené do 

základní sazby. V Řecku to bylo naposledy v září 2011 u nealkoholických nápojů, kaváren 

a veřejného stravování, v ČR od roku 2013 u dětských plen a některých zdravotnických 

prostředků. Sjednocení sazeb na úroveň 17,5 % se v ČR podle platné právní úpravy odkládá 

na rok 2016137, nicméně podle Programového prohlášení současné vlády z 12. 2. 2014 

a výsledků dalších jednání vládní koalice bude jednotná sazba zrušena a od roku 2015 naopak 

zavedena jako v Řecku druhá, nižší snížená sazba (10 % namísto původně uvažovaných 5 %) 

na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu138. V tabulce 4 lze vidět, že změny sazeb 

DPH v ČR proběhly vždy od počátku roku, zatímco v Řecku v jeho průběhu, dokonce během 

kalendářních čtvrtletí. Domnívám se, že tento způsob změn není ideální a pro právní jistotu 

subjektů daně zcela nevhodný, neboť k změně právní úpravy by nemělo docházet v průběhu 

zdaňovacího období. A i kdyby se měsíční období vztahovalo na všechny plátce, je zde 

rozpočtová zásada ročního rozpočtu (na celý fiskální rok). Totéž lze říci o výše uvedeném 

přeřazování komodit z jedné sazby do jiné. 

Zvláštností na straně Řecka je, že podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, čl. 2 odst. 2 

a přílohy 2 GrZDPH a § 3 odst. 2 písm. a) ZDPH má hora Athos zvláštní statut autonomie 

a postavení třetí země. Je součástí EU a jejího celního území, ale neplatí pro ni rámcová 

směrnice ani zákony o DPH obou zemí. 

Co se týká vzájemného obchodu ČR a Řecka jako intraunijního, podléhají subjekty 

obou zemí společnému informačnímu a kontrolnímu mechanismu jednotného vnitřního trhu 

(VIES), spočívajícímu v přidělení a následném ověřování zvláštního daňového 

identifikačního čísla (DIČ), které se vždy uvede na dokumentu zahraničního partnera po 

                                                 
136 Mezi nulovou sazbou a osvobozením od daně existuje jeden podstatný rozdíl, a sice možnost a nemožnost 
odpočtu daně na úrovni vstupů. Jinými slovy osvobození s nárokem na odpočet daně je vlastně zdanění 0% 
sazbou DPH.  
137 ČR by se tak stala jedinou zemí EU s lineární jednotnou sazbou. Taková DPH je sice mnohem efektivnější 
a její systém jednodušší, ale její regresívní dopad má sociální důsledky a Laffer efekt bude silnější.  
Pozn.: Někdy se jako země s jedinou sazbou DPH v EU uvádí mylně i Dánsko (25 %). Zde ale existuje i nulová 
sazba pro jiné komodity než vývozní. V této severské zemi se pak tvrdé dopady na nízkopříjmové spotřebitele 
vyrovnávají vysokým stupněm progrese daní příjmových. Navíc Laffer efekt je zde díky vysoké daňové morálce 
slabší.  
138 V případě dětských plen je situace dost variabilní a nejasná. Zde budu předpokládat, že nebudou předmětem 
nižší snížené sazby DPH, neboť ČR dosud nepodala směrem k EU žádnou žádost o výjimku.  
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uskutečnění transakce. V ČR se nazývá DIČ s kódem CZ, v Řecku ΑΦΜ (AFM)139 s kódem 

EL. Daň odvádí a platí kupující ve svém státě podle příslušné domácí sazby DPH podle 

principu země spotřeby140; při dovozu pro vlastní spotřebu platí princip země původu. 

 
Tabulka 4 Vývoj sazeb DPH v Řecku a ČR od roku 2008 

1/2008 1/2010 3/2010 5/2010 12/2010 1/2012 1/2013
Řecko 4,5 %, 9 % a 19 % 4,5 %, 9 % a 19 % 5 %, 10 % a 21 % 5,5 %, 11 % a 23 % 6,5 %, 13 % a 23 % 6,5 %, 13 % a 23 % 6,5 %, 13 % a 23 %
ČR 9 % a 19 % 10 % a 20 % 10 % a 20 % 10 % a 20 % 10 % a 20 % 14 % a 20 % 15 % a 21 %  
Pozn.: Od roku 2000 do konce roku 2013 byly sazby DPH v Řecku změněny 11x, v ČR ve stejném období 6x. 

 

Dodatek: Srovnání řeckého a českého zákona o dani z přidané hodnoty 

DPH v ČR upravuje ZDPH s dělenou účinností od 1. 5. 2004 a 1. 1. 2005, v Řecku 

zákon (kodex) 2859/2000 o dani z přidané hodnoty - GrZDPH141, který jako zákon 1642/1986 

nabyl účinnosti 1. 1. 1987. Protože je oblast DPH na území EU vysoce harmonizována, 

obsahují oba právní předpisy řadu ustanovení, které vyplývají ze směrnice. GrZDPH hodně 

jejích ustanovení přímo doslovně inkorporuje. ZDPH se stále rozšiřuje a je nyní mnohem 

rozsáhlejší, nicméně není vyloučeno, že tomu v minulosti bylo naopak. Znění GrZDPH je 

totiž mnohem stálejší a od roku 2000 došlo k minimálním změnám, přestože lze napočítat 

rovných 30 novelizací (ZDPH doznal od roku 2004 již téměř 50 novel). Text GrZDPH je 

mnohem obecnější a často si vypomáhá blanketními normami, které odkazují na podrobnější 

právní úpravu v podzákonném předpisu (v rozhodnutích MF, resp. ministra financí, které 

upravují metodické postupy či formu a obsah příslušných formulářů, anebo v prezidentských 

dekretech vydaných z podnětu MF, které upravují různé parametry, obdobné např. těm v § 71 

odst. 3 písm. a) anebo § 71b-f, či taxativní výčty typu § 71 odst. 2 ZDPH), který již 

nestanovuje žádné nové povinnosti. Zákonná úprava se tak zbavuje přílišného kazuistického 

rázu. Nelze také opomenout i bezprostřední účinky prováděcích nařízení EU. Na druhou 

stranu např. čl. 14, upravující místo plnění při poskytování služby, má na řecké poměry 

neuvěřitelných 16 odstavců, zřejmě díky směrnici 2008/8/EU. ZDPH se nyní člení na cca 190 

paragrafů a má 5 příloh (v případě aplikace jednotné sazby 17,5 % od roku 2016 by logicky 

pozbyly význam přílohy 2 a 3 ZDPH, nicméně sjednocení sazeb bude zrušeno) a chystá se 

příloha šestá se seznamem komodit pro režim přenesení povinnosti. Řecký zákon obsahuje 

cca 68 článků a 7 příloh. Mimo úvodní a závěrečná ustanovení je rozdělen na hmotnou 

                                                 
139 αριθμός φορολογικού μητρώου (arithmós forologikú mitróu) – daňové identifikační číslo 
140 Předpokladem původně plánovaného principu země původu je stejná sazba DPH na celém území EU, jinak 
by se v jedné zemi prodávalo identické či podobné zboží, popř. služba za různou cenu podle toho, odkud bylo 
importováno.  
141 φόρου προστιθέμενης αξίας κώδικας (fóru prostithémenis axías kódikas) se zkratkou ΦΠΑΚ (FPAK) 



51 
  

a procesní část. V ZDPH je hlava IV s procesními normami (Správa daně v tuzemsku) dána do 

jedné části spolu s předchozími třemi hlavami hmotněprávní povahy. § 4 ZDPH obsahuje 

legální definice, v GrZDPH podobné ustanovení chybí a příslušné pojmy se definují přímo 

v odpovídajících ustanoveních (např. nový dopravní prostředek v čl. 11 odst. 4 písm. b) a c) 

nebo daňový sklad v čl. 26 odst. 2). Nicméně i v ZDPH dochází k definování pojmu pro účely 

zákona v pozdějších ustanoveních mimo § 4, např. pojem subjekt EU v § 68 odst. 7. Výpočet 

daně je u nás upraven v jednom díle společně s daňovým základem, naopak v řecké úpravě je 

součástí čl. 21 GrZDPH o daňových sazbách. Rozsahem pokrývají ustanovení řeckého zákona 

cca 140 stran A4142 (cca 123 bez příloh), ustanovení českého zákona cca 217 stran, z toho 207 

bez příloh143. Oba zákony zajisté doznají dalších změn i v budoucnu, zejména v souvislosti 

s transpozicí dalších nových směrnic EU144. Na detailnější strukturu GrZDPH lze nahlédnout 

v příloze 4 této práce, kde lze vidět zákonná ustanovení, ke kterým se vydávají prováděcí 

právní předpisy. 

 

4.1.2 Specifické spotřební daně jako akcízy a energetické (ekologické) daně 

Historicky nejstarší formy daní dnes hrají podstatně menší roli než v minulosti, nicméně 

nadále jsou fiskálně významné. Stát se jimi snaží zamezit spotřebě vybraných komodit, které 

nemají na společnost pozitivní dopad z hlediska zdravotního či ekologického, nicméně jen 

formální cestou. Relevantnější je totiž pro v přímém protikladu stojící příslušný, vzhledem 

k nízkým cenovým elasticitám poměrně stabilní daňový výnos, což multiplikuje i fakt, že 

spotřební daně jsou součástí základu pro výpočet DPH. Jako DPH zatěžují konečného 

spotřebitele. 

Podle rámcové směrnice 2008/118/ES145 podléhají v ČS specifické (nebo též selektivní) 

spotřební dani energetické produkty a elektřina, alkohol a alkoholické nápoje a tabákové 

výrobky, přičemž každá skupina je podle čl. 1 odst. 1 detailněji upravena v dílčích či 

prováděcích směrnicích146. Z nich vyplývá, že předmětem spotřební daně jsou v KN 

                                                 
142 Volil jsem stejné písmo i velikost jako je běžný text této práce, tj. Times New Roman s velikosti 12. 
143 V případě českého zákona abstrahuji od poznámek a vybraných ustanovení novel, neboť řecký zákon toto 
neobsahuje. 
144 Nyní se jedná např. o směrnice Rady ze dne 22. července 2013, a to 2013/42/EU, která zavádí mechanismus 
rychlé reakce proti podvodům, a 2013/43/EU, která se týká volitelné a dočasné možnosti přenesení daňové 
povinnosti v případech vysokého rizika podvodů a rozšiřuje o některá další plnění směrnici Rady 2010/23/EU ze 
dne 16. března 2010. Boj proti daňovým únikům přinese zajisté další právní regulaci v rámci EU. 
145 směrnice Rady 2008/118/ES  ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 
92/12/EHS 
146 Jedná se o směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Týká se energetických daní a zdanění minerálních 
olejů a na nové ČS (vstup do EU v roce 2004) se ještě vztahuje směrnice 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, 
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detailněji vytyčené minerální oleje jako pohonné hmoty, elektřina, pivo, víno, jiné kvašené 

nápoje, meziprodukty, líh a tabákové výrobky, vše buď vyrobené na daňovém území EU147 

anebo sem dovezené podle principu země konečného určení (při dovozu pro vlastní spotřebu 

platí naopak princip země původu). V momentě výroby či dovozu zboží podléhá zdanění 

a vzniká daňová povinnost, nicméně daň se přiznává a platí až při uvedení výrobku do 

volného oběhu v zemi spotřeby nebo při jeho ztrátě či znehodnocení. Mezitím je zboží 

v režimu podmíněného osvobození od daně umístěno v autorizovaných daňových skladech, 

mezi nimiž se produkty pohybují v rámci celé EU, aniž by byly ještě zdaněny. Provozovatelé 

těchto skladů jsou potom nejčastějšími plátci spotřební daně. 

Ze směrnice taktéž plyne, že v Řecku i ČR jsou daní postiženy de facto stejné komodity 

(minerální oleje, tabákové výrobky, líh jako 100% etanol, pivo, víno a meziprodukty, zemní 

a další plyny, pevná paliva a elektřina148), pouze systémový rámec zdanění je poněkud 

odlišný. V Řecku i v ČR je zdaňována rovněž elektřina (vyprodukovaná z obnovitelných 

zdrojů je v obou zemích osvobozená) a energetické produkty - zemní plyn, uhlí a koks, 

přičemž tato zdanění spadají v Řecku pod akcízy i formálně a jsou tudíž upraveny ve stejném 

zákoně (viz dále). Zatímco u nás se energetické daně nepovažují přímo za akcízy, zřejmě 

kvůli jejich separátní a dost neobvyklé právní úpravě. Typologicky i materiálně se ovšem 

jedná o shodné daně, včetně její správy. Rozdíl od klasických akcízů lze hledat snad jen 

v časovém či historickém kontextu, neboť energetické daně jsou naopak nejmladším typem 

daní. Každá specifická spotřební daň má samostatné postavení, a to i z hlediska registrace 

plátce a daňového přiznání. 

Základem daně je množství vybrané komodity v objemové či hmotnostní jednotce 

a u tabákových výrobků navíc i množství v kusech nebo kusech pro jeho pevnou část 

a zároveň jako spotřebitelská cena pro jeho podílovou část. U energetických daní je jejich 

základem množství dané komodity v jednotkách spalného tepla (MWh nebo GJ), u elektřiny 

množství v MWh. Protože selektivní spotřební daně jsou jako daně nepřímé také v rámci EU 

harmonizovány, domnívám se, že zde postačí jen porovnání jednotlivých sazeb v obou 

                                                                                                                                                         
kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých ČS uplatňovat u energetických produktů 
a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění. Dále jsou to dvě směrnice z 19. října 
1992 upravující zdanění lihu a alkoholických nápojů, a to směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury 
daní z lihu a alkoholických nápojů a 92/84/EHS o aproximaci sazeb, daní z lihu a alkoholických nápojů. 
Konečně je to směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně 
z tabákových výrobků.  
147 Hora Athos není uvedena v čl. 5 odst. 2 rámcové směrnice o spotřebních daních (na rozdíl od čl. 6 odst. 1 
písm. a) směrnice o společném systému DPH), a proto není ani obsahem v § 2 odst. 3 ZSD (na rozdíl od § 3 odst. 
2 ZDPH), nicméně podle čl. 5 odst. 6 směrnice nebrání tomu, aby jí Řecko zachovávalo zvláštní postavení 
zaručené v čl. 105 řecké ústavy. 
148 Fiskálně klíčové je v obou zemích zdanění prvních dvou, tj. minerálních olejů a tabákových produktů. 
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zemích i v relaci k minimálním sazbám, které stanovuje EU. Tabulka 5 porovnává sazby jen 

u nejběžnějších komodit, které podléhají „klasickým“ specifickým spotřebním daním. Na 

tomto prostoru není možné uvést všechny sazby dle jednotlivých kódů KN. Ale např. sazby 

u neuvedených minerálních olejů jako zkapalněné ropné plyny (LPG) a těžké topné nebo 

odpadní oleje jsou v Řecku vyšší. Právě harmonizace nepřímých daní způsobuje v posledních 

letech po častých úpravách daňových sazeb permanentní růst akcízů, zejména u daně 

z tabákových výrobků, u kterého se očekává další zvýšení sazeb v souladu s právem EU. 

Minimální sazby v nulové výši zase dokreslují komplikovanost vyjednávání mezi zeměmi EU 

s ohledem na jejich národní specifika. 

V ČR jsou spotřební daně právně upraveny v ZSD a energetické daně v částech 45 až 47 

celkem nestandardního zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 

pozdějších novel149 s účinností od roku 2008, kterým byly také zavedeny. Pro ČR byl v této 

souvislosti významný čl. 18a odst. 3 směrnice 2003/96/ES (novela 2004/74/ES), který 

umožnil úplné osvobození od energetických daní v době od vstupu ČR do EU do roku 2007.  

V Řecku je jejich úprava obsahem části III150 zákona 2960/2001151, který byl několikrát 

novelizován. V posledních letech se jednalo zejména o změnový zákon 3986/2011152 a v roce 

2005 o zákon 3336/2005, který transponoval směrnici 2003/96/ES. Zajímavostí nicméně je, 

že Řecko zavedlo energetické daně až v roce 2011. 

K potírání daňových úniků slouží i nedaňová legislativa, s daněmi ovšem související. 

Protože bohužel neznám příslušné řecké ekvivalenty právních předpisů, uvedu pouze pro 

představu v kapitole 1 již zmíněný český zákon o pohonných hmotách, jehož poslední novela 

zavádí s účinností od října 2013 mimo jiné povinnou kauci pro distributory pohonných hmot 

ve výši 20 mil. Kč, jejichž činnost se podle živnostenského zákona považuje nově za živnost 

koncesovanou. A rovněž lze zmínit zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, v novelizovaném znění, 

který stanovuje mimo jiné postupy při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu, 

které zajišťují daňové příjmy, anebo také již uvedený o povinném značení lihu, který 

                                                 
149 Tento zákon o celkem 52 částech mimo zavedení energetických daní novelizoval řadu stávajících zákonů 
z oblasti zejména daní, sociálního zabezpečení a správního práva. 
150 Část III zákona 2960/2001 tvoří 3 kapitoly (Obecná ustanovení, Energetické produkty a elektřina – líh a 
alkoholické nápoje – tabákové výrobky a Procesní ustanovení). Daňové sazby jednotlivých akcízů upravují čl. 
73, 87, 89, 91, 93 a 97. 
151 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (etnikós teloniakós kódikas) neboli Celní kodex (National Customs Code) 
upravuje v části II celní záležitosti, v části III akcízy (viz výše), v části IV registrační poplatek z motorových 
vozidel, v části V přestupky. Části I a VI jako klasické části zákona obsahují obecná a dále přechodná 
a závěrečná ustanovení. Úprava akcízů nahradila zákon 2093/1992 o úpravě nepřímého zdanění a dalších 
opatření z doby před vstupem do eurozóny, podle kterého byly specifickou spotřební daní zdaňovány také 
motorová vozidla nebo průklepový papír. 
152 Zákon o schválené střednědobé fiskální strategii 2012-2015, ve kterém je část D (čl. 27-36) zaměřena na 
posílení daňových příjmů, zejména úpravami daňových sazeb. 
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stanovuje podmínky nakládání s lihem a ukládá povinnost značení lihu ve spotřebitelském 

balení pro účely správy spotřební daně z lihu.  

Uhlíková daň jako další varianta akcízů, kterou navrhuje EU za emise CO2 do ovzduší 

spalováním fosilních paliv není dosud zavedena ani v ČR ani v Řecku.  

 
Tabulka 5 Zjednodušená tabulka daňových sazeb „klasických“ akcízů v ČR a Řecku v roce 2014, 
minimální sazby podle práva EU 

bezolovnatý benzín olovnatý benzín motorová nafta 100% ethanol pivo

Řecko 670 €/1 000 l 681 €/1 000 l 330 €/1 hl 2 450 €/1 hl 2,6 €/1 hl/%

ČR 12 840 Kč/1000 l 13 710 Kč/1 000 l 10 950 Kč/1 000 l 28 500 Kč/1 hl 32 Kč/1 hl/%

přibližný ekvivalent v € 475,6 507,8 405,6 1 055,6 1,2

minimální sazba v EU 359 €/1 000 l 421 €/1 000 l 330 €/1 000 l 550 €/1 hl 0,748 €/1 hl/%

víno šumivé víno tiché cigarety
celkové daňové 

zatížení na cigarety 
včetně DPH

řezaný tabák

Řecko 0 €/1 hl 0 €/1 hl
80 €/1 000 ks + 20 
% z prodejní ceny

87,5 % ceny 
výrobku

153 €/1 kg

ČR 2 340 Kč/1 hl 0 Kč/1 hl
1,16 Kč/ks + 27 %  z 

prodejní ceny (nejméně 
2,18 Kč/ks)

77,9 % ceny 
výrobku

1 635 Kč/1 kg

přibližný ekvivalent v € 86,7 0,0
2,16 Kč/ks + 20 % 

prodejní ceny
x 60,6

minimální sazba v EU 0 €/1 hl 0 €/1 hl 64 €/1 000 ks
57 % bez DPH 
ceny výrobku

47 €/1 kg

Pozn. 1: Přepočítací kurs pro eurový ekvivalent v ČR byl zvolen 27 Kč/€, tedy hodnota, kolem níž se ČNB 
zavázala v listopadu 2013 kurs dlouhodoběji udržovat. 
Pozn. 2: Na benzín se uplatňují v některých správních obvodech Řecka sazby o 22 € na 1 000 l nižší než 
minimální sazby stanovené EU. Jedná se o tytéž regiony jako v poznámce pod čarou 135 na str. 47. 
Pozn. 3: Přestože to právo EU umožňuje pro celé Řecko (čl. 23 odst. 2 směrnice 92/83/EHS), tradiční řecké 
alkoholické nápoje ouzo a raki podléhají podle čl. 81 odst. 3 zákona 2960/2011 snížené sazbě z lihu v poloviční 
výši sazby základní, tj. 1 225 €/1 hl čistého ethylalkoholu, pouze v regionu Dodekanisos.  
Pozn. 4: U sazby z piva uvedené % znamená, že uvedená sazba se ještě násobí počtem celých hmotnostních 
procent extraktu původní mladiny (laicky a nesprávně stupňů). V ČR ještě existuje 5 snížených sazeb daně z 
piva pro malé nezávislé pivovary (16 Kč/1 hl/% pro výrobu do 10 000 hl ročně, 19,20 Kč/1 hl/% pro výrobu do 
50 000 hl ročně, 22,40 Kč/1 hl/% pro výrobu do 100 000 hl ročně, 25,60 Kč/1 hl/% pro výrobu do 150 000 hl 
ročně a 28,80 Kč/1 hl/% pro výrobu do 200 000 hl ročně), v Řecku podle čl. 87 odst. 3 zákona 2960/2001 pouze 
jedna snížená sazba ve výši poloviny té základní (1,3 € Kč/1 hl/% pro výrobu do 200 000 hl ročně, tj. asi 35 Kč/1 
hl/%). Lze vidět, že v ČR je pivo tradičnější než v Řecku, neboť snížená sazba pro malé nezávislé pivovary je 
tam vyšší než u nás sazba základní. 
Pozn.: 5: V pramenu Buydens S.: Consumption Tax Trends 2012 VAT/GST and Excise Rates, Trends and 
Administration Issues, OECD, 2012, ISBN 978-92-64-18138-0 je na str. 122 chybně uvedená základní sazba 
daně z piva v Řecku ve výši 6,5 €/1 hl/%. 
Pozn. 6: Ekonomicky nelogická byla snaha předchozí vlády ČR zvýšit kvůli zanedbatelnému výnosu sazbu daně 
z tichého vína z 0 na 10 Kč/ litr. Uvažovaný a ničím nepodložený odhad výnosu necelých 2 mld. Kč včetně DPH 
by pravděpodobně vedl k poškození, ne-li přímo k likvidaci domácího vinařství. Vždyť s výjimkou Francie nemá 
žádná vinařská země v EU stanovenou nenulovou sazbu spotřební daně z tichého vína. Navíc ve zmíněné Francii 
je sazba spíše symbolická – 3,66 € na hektolitr, tj. cca 1 Kč na litr. 
Pozn. 7: Minimální sazba v EU na motorovou naftu byla od roku 2014 podle směrnice 2003/96/ES snížena na 
302 €/1 000 l. 
zdroj: ZSD, řecký zákon 2960/2001, Buydens S.: Consumption Tax Trends 2012 VAT/GST and Excise Rates, 
Trends and Administration Issues, OECD, 2012, ISBN 978-92-64-18138-0 a 
European Comission, Taxation and Customs Union: Excise duty rates. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates�
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4.2 Příjmové daně 

V obou zemích je zavedena daň z příjmů fyzických osob (DPFO) i daň z příjmů 

právnických osob (DPPO) jako přímé daně důchodového typu. V ČR jsou obě daně upraveny 

v ZDP153 a v Řecku v sekci I nového zákona 4172/2013 (GrZDP II), který nyní koexistuje 

s dosavadním zákonem 2238/1994154 o daních z příjmů (GrZDP I). Mezi těmito zákony 

neplatí klasický derogační, ale spíše abrogační vztah podle zásad lex posterior derogat priori 

a lex specialis derogat generali, jestliže GrZDP II upravuje danou záležitost odlišně; jinak 

platí subsidiárně zákon GrZDP I. Podle čl. 72 GrZDP II se právní úprava vztahuje na příjmy 

a výdaje realizované od 1. 1. 2014 s výjimkami uvedenými v dalších 16 odstavcích. Účinnost 

je mimo 1. 1. 2014 stanovena explicitně na pozdější dobu anebo je vázána na účinnost jiného 

zákona anebo dokonce na dobu před 1. 1. 2014. Zákaz retroaktivity zde není porušen, neboť 

je zde spojení s GrZDP I, který nadále zůstává z převážné většiny účinný a aplikovatelný. 

V počátečních obdobích se nicméně očekávají interpretační a aplikační nejasnosti, kdy bude 

nutné interními pokyny finanční správy tyto problémy odstraňovat. 

Součástí režimu daní z příjmů je v kapitole 2 zmíněná tonážní daň155 (dříve daň 

z lodního prostoru), zvlášť upravená v zákoně 27/1975 o zdanění lodí, povinném příspěvku na 

rozvoj obchodního loďstva, zakládání zahraničních rejdařských společnosti a příslušných 

regulačních opatřeních. Od roku 2013 dani podléhají všechny rejdařské společnosti, které jsou 

reálně řízené z Řecka bez ohledu na to, podle jakého práva byly založeny a pod jakou vlajkou 

se plaví, a FO jako registrovaní vlastníci dotčených lodí k 1. 1. kalendářního roku. Společně 

a nerozdílně odpovídají za daň také provozovatelé a nájemci či spíše pachtýři lodí. Výše daně 

ale nezávisí na velikosti příjmů, nýbrž na nosnosti lodě a roku její výroby. Proto má tonážní 

daň spíše charakter daně majetkové než příjmové včetně její paušální formy, nicméně v rámci 

uvedených subjektů nahrazuje klasickou daň z příjmu a z hlediska klasifikace OECD patří do 

skupiny 1300 (viz příloha 1 této práce). Mimo běžné příjmy jsou proto osvobozené také 

                                                 
153 Nezbytným doplňkem pro podnikatele je také ZoR, jenž upravuje způsob tvorby a výši uvedených rezerv 
a opravných položek, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zjištění 
základu daně z příjmů. Řeckým protějškem je v obecné rovině čl. 8 zákona 2579/1998 o daňovém uspořádání 
a dalších ustanoveních, jinak technické podniky (závody), banky a úvěrové instituce ještě mají své speciální 
úpravy v jiných zákonech. Zcela novým doplňujícím interním materiálem je oběžník MF 1007/2014. 
154 Φορολογίας Εισοδήματος Κώδικας (forolojas isodímatos kódikas) se zkratkou ΦΕΚ (část I nového zákona 
4172/2013 má tentýž název) sloučil předtím oddělenou právní úpravu DPFO a DPPO z 50. let minulého století. 
Sloučení do jednoho zákoníku se mohlo zdát v rozporu s čl. 76 odst. 7 řecké ústavy, ale předpokládám, že výklad 
je asi takový, že DPFO a DPPO jsou daně stejného typu s mnoha společnými rysy a není důvod, aby nebyly 
upraveny v jednom právním předpise. Nicméně nový zákon 4172/2013 obsahuje mimo nového kodexu o daních 
z příjmů v části I také úpravu dalších nedaňových zákonů z působnosti MF (část II), ale i dalších ministerstev 
(část III). Podle mé interpretace tudíž není tento zákon, resp. jeho obsah zcela ústavně konformní vzhledem 
k čl. 76. odst. 7 řecké ústavy. 
155 Mimo tohoto řeckého typu tonážní daně existuje ještě nizozemský a norský model daně. 
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příjmy z prodeje lodí a vyplacená pojistná plnění s nimi související. Na druhou stranu pokud 

subjekt daně provozuje i jinou výdělečnou činnost, pak v této části podléhá klasické dani 

(DPFO nebo DPPO). Lodě jsou rozděleny do dvou tříd. U malých lodí s hrubou nosností 20-

100 tun se aplikují 3 sazby podle její konkrétní výše v rozmezí 0,60 – 0,76 € na tunu; 

u velkých lodí s nosností nad 100 tun je podobně nastaveno 5 dolarových sazeb v intervalu 

1,293 – 2,318 USD na tunu podle jejich stáří, přičemž výsledný součin je ještě upraven 

koeficientem podle celkové hrubé nosnosti lodě156 (opět 5 pásem v rozmezí 0,8-1,2). V letech 

2011-15 se navíc podle čl. 22 zákona 3943/2011 vypočtená výše daně zvyšuje o 4 % ročně. 

Zákon stanoví placení daní u velkých lodí v amerických dolarech či britských librách, v praxi 

se platí i eurem jako v případě lodí malých. V rámci tonážní daně lze při splnění stanovených 

podmínek uplatnit jednu z daňových úlev v případě dočasného nepoužívání lodě, nebo pokud 

byla loď vyrobena či opravena v řecké loděnici. S daní souvisí na roky 2014-16 zavedený 

„nedaňový“ roční finanční příspěvek rejdařských společností157 podle čl. 14 zákona 

4223/2013, který se odvádí ve výši dvojnásobku daně, přičemž se zde neuplatňují žádné 

úlevy. V ČR žádný ekvivalent tonážní daně neexistuje, je analogická silniční dani, nicméně 

podle mého názoru má spíše charakter majetkové než příjmové daně. 

Srážková daň se vztahuje na FO i PO. Protože se vybírá zvláštní sazbou u zdroje, 

příslušné příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků se nezahrnují do celkového základu 

DPFO nebo DPPO a daň odvádí poskytovatel příjmu. Kromě uvedených základních druhů 

příjmů se v obou zemích zdaňují také poplatky za dodávky materiálu nebo služeb nebo 

nájemné158, v Řecku také odstupné a penze ze soukromých pojištění. Věčný problém 

zdaňování dividend159 není v současnosti vyřešen, ačkoliv v Řecku tomu nějaký čas před 

rokem 2009 bylo. Dividendy, popř. podíly na zisku podléhají v Řecku od roku 2014 sazbě 

10 % (předtím 25 %) anebo 20 %, pokud se vyplácejí z daňových rájů. Osvobozené jsou 

v případě, že plynou od řecké nebo české dceřiné společnosti, pokud mateřská společnost se 

sídlem v EHP mimo Řecko, popř. ve Švýcarsku jako jejich příjemce vlastní nepřetržitě po 

                                                 
156 Rozlišuje se čistá nosnost lodě jako maximální nosnost nákladu a hrubá nosnost lodě jako čistá nosnost plus 
pohonné hmoty, voda, výstroj lodě, zásoby apod. Čistá nosnost se jako veličina využívá pro výpočet zvláštního 
poplatku u velkých nákladních lodí (tankerů). Aplikuje se zde jednotná pevná sazba 0,042 USD na tunu čisté 
nosnosti, přičemž horní limit je 25 000 tun. Maximální výše daně je tedy 1 050 USD. 
157 Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας 
(ikonomikí parochí tis nautiliakís kinótitas ja tin aftimetópisi tis ikonomikís krísis tis chóras) – hospodářská 
podpora Námořního společenství proti finanční krizi státu  
158 Srážková daň z nájemného se mimo DPH uplatňuje např. u pronájmu švédských stíhaček JAS-39 Gripen a je 
příjmem státního rozpočtu ČR. 
159 Od roku 2014 se na základě rekodifikace soukromého práva tento pojem v českém právním řádu již neužívá 
a platí obecnější podíl na zisku. Protože se tato práce nepohybuje jen v prostředí českého práva, používám 
i nadále pojem dividenda, pokud se zrovna nemá na mysli výhradně česká právní úprava. 



57 
  

dobu nejméně 2 let (v ČR 1 roku) minimálně 10% podíl a vice versa. V ČR podíl na zisku, 

společně s podílem tichého společníka, vypořádacím podílem a podílem na likvidačním 

zůstatku podléhá 15 % nebo od roku 2013 35 % v případě daňových rájů (§ 36 odst. 1 písm. 

c) ZDP – platí i pro úroky).  Od roku 2015 měly být tyto příjmy zcela osvobozeny (nový 

§ 19a ZDP), nicméně Senát ČR na podzim 2013 příslušný návrh včetně zvýhodnění 

kolektivního investování v podmínkách rozpuštěné PSP ČR zamítnul. Pokud budu uvažovat 

běžné okolnosti, ze zákonných sazeb plyne, že rozdělený zisk je efektivně zatížen u nás 

sazbou 27,1 %, v Řecku 33,4 %. 

Úroky z vkladů a CP a příjmy z REPO operací Řekové zdaňují 15 % (10 % před 2013) 

stejně jako FO v ČR, navíc z půjček a jiných úrokových zdrojů sazbou 33 %, je-li dlužníkem 

PO, a 20 % v případě FO (před 2013 shodně 40 %). V obou zemích jsou osvobozené úroky 

nerezidentů, plynoucích z dluhopisů emitovaných v zahraničí rezidentem včetně státu a také 

licenční poplatky plynoucí podnikatelskému subjektu do jiného ČS (EHP a Švýcarska), které 

se jinak zdaňují tuzemskou sazbou 20 % v Řecku (15 a 35 % u nás) nebo podle bilaterální 

smlouvy, je-li nižší. Pro většinu srážkových daní v Řecku i ČR v případě PO platí, že se 

započítávají do celkového základu daně příjemce v běžném režimu a příslušná část se poté 

odečítá od vypočtené výše daně. Výjimkou jsou přeshraniční transakce mimo EHP 

a Švýcarsko, pokud bilaterální smlouva nestanoví jinak, popř. není uzavřena. Taková 

srážková daň je stejně jako u FO definitivní a nahrazuje odpovídající daňovou povinnost. 

 Neosvobozené kapitálové zisky z prodejů CP a nemovitostí se v Řecku zdaňují 15 %, 

přičemž v případě FO se jedná o srážkovou daň, jejímž plátcem je ve druhém případě 

příslušný notář. Zajímavé je, že u výše sazby vzniknul mezi některými prameny menší rozpor 

mezi 15 a 20 %160. Své rozhodnutí o výši 15 % jsem založil na znění čl. 43 GrZDP II. 

Pro příjmové daně je prvotní pojem daňového rezidenta. Jeho řecká definice se nyní 

v podstatě shoduje s českou podle § 2 pro FO a § 17 odst. 3 ZDP pro PO. Do řeckého 

daňového zákona se dostala až v roce 2011, kdy byl zákon 2238/1994 novelizován zákonem 

3943/2011 (čl. 2). Předtím byl upraven jen pojem domicil v čl. 51 a 53 řeckého občanského 

zákoníku. V obou zemích má rezident neomezenou daňovou povinnost z celosvětových 

                                                 
160 Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 2013, IBFD, 24. roční vydání, ISBN 
978-90-8722-193-5 na str. 360 a 372, OECD: Model Tax Convention on Income and on Capital (condensed 
version – 2010) and Key Tax Features of Member countries 2013, OECD 2010 a IBFD 2013, ISBN 978-90-
8722-204-8 na str. 590-1 a 596-7 a PWC: Tax Bulletin, January 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
www.pwc.com/en_GR/gr/news/assets/tax-bulletin17jan13-en.pdf  na str. 16 a 23 uvádějí sazbu 20 %, kdežto 
PWC: Tax Bulletin, Income Tax Code, September 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
https://www.pwc.com/en_GR/gr/tax-services/news/assets/tax-bulletin-17sept13-eng.pdf na str. 26 a PWC: Tax 
Bulletin, February 2014. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.pwc.com/en_GR/gr/tax-
services/news/assets/tax-bulletin-13feb14-eng.pdf na str. 9 potvrzují mnou uvedených 15 %. 
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příjmů, nerezident ve vztahu k ČR či Řecku omezenou pouze ze zdrojů v této zemi a ve 

vymezení subjektu daně161 tak není žádný rozdíl. Rozhodujícími kritérii jsou bydliště nebo 

doba a místo obvyklého pobytu u FO (hranice shodně 183 dní) a v Řecku i místo životních 

zájmů, u PO umístění sídla nebo místa svého skutečného vedení, v Řecku i zřízení podle 

tamního práva. Vzájemné daňové vztahy mezi ČR a Řeckem upravuje dvojstranná smlouva 

o zamezení dvojího zdanění (viz podkapitola 3.1).  

V Řecku jsou vyňaty příjmy z nabytí majetku dědictvím či darováním, v ČR od roku 

2014 nikoliv a jsou jako bezúplatná nabytí majetku součástí režimu daně z příjmu. Zatímco 

příjmy získané v dědickém řízení jsou takto zcela osvobozené, v případě darování jen 

částečně (blíže viz část 4.4).  

 

4.2.1 Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) 

Osobní důchodová daň (obecný pojem) se snaží komplexně zdanit příjem (důchod) 

každého jednotlivce, popř. skupiny jednotlivců162 a české i řecké právo ji označují shodně 

jako DPFO163. Odpovídá principu platební schopnosti a vznikem jejího předmětu vzniká 

zároveň zdroj jejího placení, zvláště u srážkové daně či u srážek záloh. Na rozdíl od ostatních 

daní je spojená s celou řadou úlev, buď zohledňujících sociální situaci či rodinné poměry 

poplatníka anebo s cílem stimulovat ho k určitému chování. Druhý typ úlev je často 

kritizován, že je mohou využívat pouze bohatší vrstvy a kromě regresívního dopadu zbytečně 

komplikují právní úpravu.   

Předmětem zdanění jsou v Řecku příjmy, od roku 2014 nově rozdělené do 4 skupin164: 

příjmy ze zaměstnání a starobního důchodu, příjmy z podnikatelské činnosti, příjmy 

z kapitálového majetku (nájem, dividendy, úroky, licenční poplatky apod.) a příjmy z převodů 

kapitálového majetku. Dílčí daňové základy se s příslušnou sazbou nyní vypočítávají pro 

každou skupinu zvlášť podle daných pravidel, jejich součet už netvoří celkový zdanitelný 

příjem a není tudíž možné ztráty libovolně započítávat mezi skupinami. Pouze od příjmů 

                                                 
161 Za subjekt daně se u DPFO v případě závislé činnosti v ČR či příjmu ze zaměstnání v Řecku nepovažuje její 
plátce, tj. zaměstnavatel, který je povinen daň za zaměstnance-poplatníka odvést.  
162 Tzv. daňový splitting se u zdanění manželů v Řecku nepoužívá a v podmínkách jednotné sazby v ČR nemá 
pochopitelně smysl. Pouze v Řecku se příjmy dítěte do 18 let společně zdaňují s příjmy jednoho z rodičů.  
163 O tom svědčí i čl. 2 odst. 3 písm. b) bod 1 v bilaterální smlouvě o zamezení dvojího zdanění. 
164 Předtím se jednalo o 6 skupin: příjmy z (nájmu) nemovitého majetku, (investiční) příjmy z movitého majetku, 
příjem ze zaměstnání, příjmy z obchodu a podnikání, příjmy ze zemědělství a příjmy z výkonu nezávislé profese 
a ostatních zdrojů, přičemž výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů se uplatňovaly v posledních třech 
kategoriích. Dílčí daňové základy se vypočítávaly pro každou skupinu podle daných pravidel a jejich součet 
tvořil celkový daňový základ. Ztráty z jedné skupiny tak bylo možné započíst proti příjmům ve skupině jiné, do 
roku 2013 dokonce včetně příjmů ze zaměstnání. I to byl zřejmě důvod nízkých daňových výnosů v Řecku. 
Skupiny nynější i předchozí lze též porovnat pomocí přílohy 4 této práce. 
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z podnikatelské činnosti se odečítají výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení včetně 

ztráty, kterou lze jakou u nás rozložit v následujících 5 letech. Až po separátní úpravě se 

jednotlivé daňové základy jako v ČR sčítají a násobí příslušnou sazbou. V rámci první 

skupiny se nezdaňují zahraniční námořníci s nižší hodností na nákladních lodích, plujících 

pod řeckou vlajkou. V ČR jsou zdanitelné příjmy rozdělené do 5 skupin: příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu 

a ostatní příjmy, které nově zahrnují i příjmy z bezúplatného nabytí majetku. Výdaje se 

uplatňují mimo první dvě jmenované skupiny. U samostatné činnosti a nájmu lze využít 

paušálních výdajů. V obou zemích se v rámci příjmů ze závislé činnosti zdaňují určité 

naturální benefity typu soukromého užívání podnikového auta. V Řecku se zdaňují starobní 

důchody a další sociální dávky v rámci první skupiny s osobním osvobozením u válečných 

veteránů či obětí a také příjmy vyplácené z rámce soukromých penzijních plánů, kdežto v ČR 

jsou penze ze soukromých pojištění zcela a starobní důchody a další sociální dávky do výše 

36tinásobku měsíční minimální mzdy osvobozené, což de facto znamená, že se též nezdaňují 

(§ 4 odst. 1 písm. l) a h) ZDP). U nás se také v rámci příjmů ze samostatné činnosti zdaňují 

podíly na zisku společníků v. o. s. a komplementářů k. s. jako neomezeně ručících společníků, 

v Řecku pouze v případě vedení jednoduchého účetnictví, jinak podléhají DPPO. Tantiémy se 

v ČR zdaňují vždy jako zaměstnanecké příjmy v běžném režimu, v Řecku srážkovou daní 

40 % (před 2014 35 %) napříč více skupinami podle konkrétních okolností. 

Většina naturálních požitků je v obou zemích osvobozena (v Řecku do hodnoty 300 € 

měsíčně) s výjimkou bezplatného používání služebného motorového vozidla pro soukromé 

účely. V ČR se za dodatečný příjem zaměstnance považuje 1 % jeho pořizovací ceny 

(minimálně však 1 000 Kč) za každý započatý kalendářní měsíc užití plus náklady na palivo, 

poskytnuté zaměstnavatelem. V Řecku se příslušný dodatečný daňový základ rovnal součinu 

jedné z tří sazeb podle cenového rozpětí vozidla a výrobní ceny165. Od roku 2014 odpovídá 

30 % z nákladů na provoz vozidla včetně odpisů, a pokud se vykážou jako nulové, počítá se 

jejich průměr za poslední 3 roky.  

V rámci příjmů z podnikatelské činnosti se v Řecku na rozdíl od českých příjmů ze 

samostatné činnosti (§ 7 odst. 7 ZDP) neaplikují výdajové paušály a místo paušálně stanovené 

daně (§ 7a ZDP) se u drobných živnostníků využívá zjednodušená metoda domnělých příjmů 

(nově upravena v čl. 28 GrZDP II). Daňově neuznatelnými náklady (výdaji) jsou např. 

nákupy zboží a služeb nad 500 €, jestliže platba neproběhla přes bankovní platební styk, 

                                                 
165 Sazby 15, 25 a 30 %, jak uvádí pramen Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 
2013, IBFD, 24. roční vydání, ISBN 978-90-8722-193-5 na str. 371 byly pravděpodobně roční. 
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výdaje související s trestnou činností a jako v ČR penále a pokuty, manka a škody a výdaje na 

reprezentaci, v Řecku přesáhnou-li určitou výši166. Přesné porovnání nelze nicméně učinit, 

neboť český výčet je podle § 25 ZDP na rozdíl od řeckého pouze demonstrativní. Řecké MF 

každoročně vydávalo oběžník s demonstrativním seznamem nákladů daňově (ne)uznatelných, 

nyní se aplikují pouze v případě souladu se zákonem a v rozsahu, který odpovídá zdanitelným 

příjmům. Obecně řečeno daňově uznatelné jsou v Řecku (i v rámci DPPO) všechny výdaje 

související s podnikatelskou činností, pokud jsou řádně zachyceny v účetních výkazech 

a doloženy (v ČR obecně výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů). Čl. 23 

GrZDP II definuje celkem 13 typů daňově neuznatelných výdajů. Pro úplnost předchozí čl. 22 

upravuje výdaje daňově uznatelné, ale pouze ve spojení s čl. 23 GrZDP I. Zde je tedy vidět 

konkrétní propojení obou řeckých kodexů o daních z příjmu. 

U příjmů z kapitálového majetku v ČR, v Řecku z jeho převodu, platí v případě prodeje 

CP nebo nemovitého majetku tzv. časový test pro jejich zdanění. V ČR je příjem z prodeje CP 

osvobozen, přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem 3 roky (nebo jejich celková výše 

na poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč), u nemovitých věcí 5 let, 

v případě bydliště jen 2 roky. V Řecku se časový test vztahuje jen na nemovitosti (také 5 let), 

přičemž alternativou je jako u CP v ČR osvobození, nepřesáhne-li úhrn zisku 25 000 €. Navíc 

výše kapitálového zisku jako rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti je zde 

korigován jedním z 6 koeficientů v rozmezí 0,6-0,9 podle jejího stáří (čím starší nemovitost, 

tím logicky nižší koeficient). Do kapitálových příjmů (příjmů z kapitálového majetku) se 

v Řecku zahrnuje také imputované nájemné ve výši 3 % obvyklé ceny bytu. To neplatí 

v případě bytů s obytnou plochou do 200 m2, které slouží výhradně pro bytové účely 

příbuzným v linii přímé. 

Většina odčitatelných položek byla v Řecku zrušena, úlevy se tak soustřeďují zejména 

jako daňové slevy. Zrušena byla možnost uplatnění hypotečních úvěrů (10 % jejich výše), 

školného na soukromých školách, pojistného na životní pojištění i výdaje na úspornější 

vytápění budov. Jedinými položkami zůstávají příspěvky na sociální zabezpečení (ale nikoliv 

u nezávislých profesí, kde mají rovněž formu daňové slevy jako 10 % výše příspěvků), 

zdravotnické výdaje (do výše 5 % základu daně), výživné schválené soudem nebo dary 

prospěšným a neziskovým institucím (min. 100 € a max. 5 % daňového základu). V ČR je tak 

odčitatelných položek více. Jako o nezdanitelné části základu daně se jedná zejména o dary na 

veřejně prospěšné účely v minimální výši 2 % základů daně nebo alespoň 1 000 Kč 

                                                 
166 Podle čl. 23 písm. i) a j) GrZDP II je hranicí částka 300 € na účastníka nebo 0,5 % ročních hrubých příjmů 
z podnikatelské činnosti. 
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a maximální výši 15 % daňového základu (v Řecku 10 %), dále hypoteční úroky (výše má být 

snížena na 1/5), pojistné na životní pojištění a příspěvky na penzijní finanční produkty. 

Zcela rozdílný je režim daňové sazby. V ČR je sazba jednotná, v dobách svého zrodu 

populisticky a nesmyslně nazvaná jako rovná daň, resp. její sazba167. Navíc daňovým 

základem příjmů ze závislé činnosti je v ČR podle § 6 odst. 12 ZDP tzv. superhrubá mzda, 

tj. hrubá mzda, zvýšená o odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní 

pojištění za zaměstnance (o 34 %, což odpovídá příslušným sazbám). Hrubá mzda tak není 

zdaněna zákonnou jednotnou lineární sazbou 15 %, ale efektivní sazbou 20,1 %. Tento 

„česko-slovenský“ experiment, nemající ve světě obdoby, měl být ZJIM zrušen a nově od 

roku 2016 opět nahrazen obvyklou hrubou mzdou s uvažovanou daňovou sazbou 19 %168. 

Řecko charakterizuje klouzavě progresívní daňová sazba, od let 2013-14 s novým, 

jednodušším schématem. 8-10 daňových pásem ze předchozích let se sazbami 0-45 % podle 

výše příjmů (hranice pásem se ještě modifikovaly podle počtu dětí) se snížilo na 2 nebo 3 

pásma v závislosti na typu příjmu či daňového poplatníka (viz tabulka 6 na další straně). 

Mimo sazby uvedené v tabulce 6 je nutné počítat ještě s další, „protikorupční“ sazbou 33 %, 

kterou se zdaňují příjmy, jejichž zdroj nelze řádně doložit, přičemž příjmy prokazatelné či 

prokázané jsou v hrubém nepoměru s nabytým majetkem subjektu. 

I rozsah daňových slev je v Řecku od roku 2013 zredukován169, nicméně nově byly 

zavedeny základní daňové slevy ve výši 2 100 € s příjmem do 21 000 € (pokud je daňová 

povinnost nižší než tato sleva, dochází k poměrnému krácení slevy), u příjmů nad tuto hranici 

se uvedená daňová sleva snižuje o 100 € za každých dodatečných 1 000 € příjmů. Dále lze od 

výše roční daně odečíst např. 10 % ročních výdajů poplatníka na svojí zdravotní péči nebo 

jeho svěřené osoby, které nejsou kryté ze státních prostředků (max. 3 000 €, resp. 6 000 € 

v případě mentálně postižených dětí), dále 10 % ročního výživného, stanoveného soudem 

(max. 1 500 €) nebo v plné výši dar státní nemocnici v podobě prospěšného zdravotnického 

zařízení. V ČR jsou slevy na dani FO obsahem § 35ba ZDP. Daňové slevy na děti byly 

                                                 
167 Tzv. rovná daň bývalého premiéra Topolánka nemá s principem rovné daně ve skutečnosti nic společného.  
Ohnisko rovné daně spočívá v horizontální spravedlnosti (stejný příjem dvou jednotlivců, popř. skupin 
jednotlivců → stejná daň), tj. daňovém základu, přičemž daňových sazeb může být naopak více. Teoretická 
koncepce počítá se 2 sazbami – implicitní nulová sazba do výše nezdanitelného minima a konkrétní zákonná 
sazba, koncepce doporučuje výši 19 %. 
168 Původně měl být koncept superhrubé mzdy ukončen k 31. 12. 2014. Uvažovaná sazba 19 %, nastavená jako 
rozpočtově neutrální a tudíž se stejným efektivním zatížením na poplatníka jako v současnosti, se samozřejmě 
může změnit, navíc se počítá s návratem progresívních sazeb a místo solidárního zvýšení daně bude nastavena 
druhá, vyšší sazba. 
169 Jednalo se např. o úlevu 5 000 € pro každého drobného živnostníka, neboť tyto subjekty přiznávaly mnohem 
nižší příjmy. Také z toho potom vyplynula enormní fiskální nerovnováha země.  
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v Řecku přeměněny na systém testovaných sociálních dávek, naopak v ČR bude sleva, popř. 

daňový bonus podle § 35c ZDP v budoucnu zvýšena na další děti. 

 
Tabulka 6 Progresívní sazby DPFO v Řecku v roce 2014 
Daňové pásmo (€) Sazba (%) Daň (€) Poznámka

(0 - 25 000> 22 22 % ze základu daně
(25 000 - 42 000> 32 5 500 + 32 % ze základu daně nad  25 000

nad 42 000 42 10 940 + 42 % ze základu daně nad 42 000

(0 - 60 000> 0
(60 000 - 100 000> 10
(100 000 - 150 000> 20

nad 150 000 30

(0 - 10 000> 13 13 % ze základu daně pro uvedené případy
první 3 roky pro OSVČ provozující 

činnost od roku 2013 
(0 - 50 000> 26 26 % ze základu daně
nad 50 000 33 13 000 + 33 % ze základu daně nad 50 000

x 13 13 % ze základu daně od roku 2015

(0 - 12 000> 11 11 % ze základu daně 
nad 12 000 33 1 320 + 33 % ze základu daně nad 12 000

anuita 15 15 % ze základu daně 
(0 - 40 000> 10
nad 40 000 20

(0 - 50 000> 26 26 % ze základu daně
nad 50 000 33 13 000 + 33 % ze základu daně nad 50 000

Zaměstnanci a poživatelé starobního důchodu 

Odstupné či odškodné při ukončení pracovního poměru

OSVČ

na rok 2014 se tento režim vztahuje 
i na příjmy ze zemědělské činnosti

stupňovitá progrese

součástí DPPO - viz část 5.2.2

Penze vyplácená z rámce penzijních plánů

srážková daň

srážková daň;                    
v případě předčasného ukončení 
smlouvy se sazby zvyšují o 50 %

stupňovitá progrese pro jednorázovou výplatu

Drobní zemědělci

Příjmy z kapitálového majetku včetně nájmu

OE, EE a další PO, které nevedou podvojné účetnictví 

 

 

V poslední době obě země zavedly v zájmu naplnění cílů programu fiskální konsolidace 

dočasná opatření v podobě tzv. solidární daně – Řecko jako zvláštní příspěvek na roky 2010-

14 s progresívní daňovou sazbou s 5 pásmy (0-4 % z ročních čistých příjmů FO předchozího 

roku a hraničními body 12, 20, 50 a 100 tis. €) a určitým osobním osvobozením (např. 

nezaměstnaní, nevidomí), vše podle čl. 29 zákona 3986/2011, a ČR na období 2013-2015 ve 

výší 7 % z příjmů nad 48násobkem průměrné mzdy (nyní cca 100 tis. Kč měsíčně). Kromě 

toho Řekové zavedli na roky 2012-14 roční paušální odvod u nezávislých profesí jako 

zvláštní daň ve výši 650 € ročně plus 300 € za každou jejich pobočku plus dalších 500 €, 

pokud svojí činnost vykonávají ve městech s více než 50 000 obyvateli. Naopak v případě 

malých vesnic a ostrovů se uplatňují slevy, pokud činnost provádějí méně než 5 let. 

Přestože na úrovni EU nedochází na rozdíl od nepřímých daní k harmonizačnímu 

procesu, její legislativa upravuje některé, spíše procesní záležitosti v oblasti zdanění příjmů 

FO. Směrnice 2003/48/ES170 by měla zajistit řádné zdanění úrokových plateb v relaci mezi 

ČS platebního zprostředkovatele a jiným ČS, kde má FO bydliště, tj. vyloučit jejich dvojí 

zdanění či naopak nezdanění.  

                                                 
170 směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb 
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4.2.2 Daň z příjmů právnických osob (DPPO) 

Daní ze zisku korporací, kterou české i řecké právo označuje shodně jako DPPO171 

vzniká problém dvojího zdanění dividend a její zavedení vlastně nemá žádnou ekonomickou 

legitimitu, neboť veškerý zisk se přetransformovává na příjem FO. Obtížně definovaný základ 

daně navíc narušuje její neutralitu a daň tak není v žádném případě rovná se spravedlivým 

dopadem. Na druhou stranu tato daň kompenzuje omezenost ručení korporací za závazky 

a zdaňují se tak zisky, které by se na úrovni osobní pravděpodobně vyhnuly zdanění.  

V Řecku DPPO podléhají obchodní korporace a družstvo, jejichž 5 právních forem 

odpovídají 5 právním formám v českém právním řádu172, a dále státní nebo municipální 

ziskové podniky, zahraniční podniky vyvíjející ekonomickou činnost v Řecku, neziskové 

organizace včetně nadací a nově tzv. společnost soukromého kapitálu173. Naopak vyňaté jsou 

rejdařské společnosti (viz předtím tonážní daň), realitní vzájemné fondy a realitní investiční 

společnosti, které se zdaňují podle svého zákona 2778/1999, a také společnosti nebo 

vzájemné fondy rizikového kapitálu, které rovněž podléhají zvláštnímu režimu zdanění, a to 

podle zákona 3371/2005. Na bázi reciprocity jsou v Řecku osvobozeny zahraniční loďařské 

společnosti, které svojí činnost provozují pod cizí vlajkou. V ČR je nově zaveden institut 

veřejně prospěšného poplatníka a s použitím jeho negativní definice v § 17a odst. 2 ZDP lze 

zhruba říci, že v řeckých podmínkách je takový poplatník s výjimkou nadací a neziskových 

institucí od daně osvobozen. Odlišný daňový režim mají v ČR subjekty kolektivního 

investování a subjekty penzijního pojištění (snížená 5 % sazba, která se má podle platné 

právní úpravy od roku 2015 s cíle zajistit daňovou neutralitu s investováním individuálním 

snížit na 0 % při důsledném zdanění výstupů z fondu, tj. podílu na zisku nebo jeho prodeje).  

Skupinové zdanění koncernu jako konsolidovaný způsob zdanění kapitálově propojených 

osob včetně možnosti započtení ztrát v rámci skupiny není v obou zemích možné. 

                                                 
171 O tom svědčí i čl. 2 odst. 3 písm. b) bod 2 v bilaterální smlouvě o zamezení dvojího zdanění. 
172 Akciová společnost =  ανώνυμος εταιρεία (anónymos etería - AE), společnost s ručením omezeným = 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (etería periorisménis efthýnis - EPE), komanditní společnost = ετερόρρυθμος 
εταιρεία (eterórythmos etéria – EE), veřejná obchodní společnost =  ομόρρυθμος εταιρεία (omórythmos etéria – 
OE), družstvo = συνεταιρισμος (syneterismos). K AE se při rozdělování zdaněného zisku vztahují dividendy, 
k EPE a IKE (viz níže) podíly na zisku. 
173 Tento typ společnosti se zkratkou IKE (ιδιωτικη κεφαλαιουχικη εταιρεία – idiotiki kefaleuchiki etéria) byl 
zaveden na základě zákona 4072/2012 (část druhá, čl. 43-120) jako další přiblížení se evropskému obchodnímu 
právu. Nejvíce se blíží EPE (ručení, daňový režim), ale minimální kapitál není 4 500 €, nýbrž symbolické 1 €. 
Podíly se odvozují od příspěvků společníků, jimiž mohou být mimo peněžních a nepeněžních vkladů i služby 
nebo pohledávky. Orgány IKE tvoří valná hromada a představenstvo. Stanovy není nutné notářsky ověřovat. 
Tuto právní formu nesmí mít subjekty, poskytující finanční služby.  
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Předmětem zdanění jsou v ČR příjmy z veškeré činnosti PO a z nakládání s jejím 

majetkem s určitými výjimkami podle § 18 odst. 2 a § 18a odst. 1 ZDP, v Řecku nově od roku 

2014 pouze příjmy z podnikatelské činnosti174. 

Základem daně je v obou zemích účetní zisk175, který se upravuje o nezdanitelné 

příjmy, daňově uznatelné či neuznatelné náklady a různé daňové úlevy včetně započtení ztráty 

(v obou zemích ji lze započítat nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích). 

Neuznatelnými náklady (výdaji) jsou v Řecku např. samotná DPPO, daně, u nichž není PO 

poplatníkem nebo jednotná daň z nemovitostí (viz kapitola 5.4); v ČR se jedná např. o výdaje 

na reprezentaci nebo příspěvky na zvýšení základního kapitálu, v obou zemích např. tantiémy 

a jiné podíly na zisku, sankční platby, výdaje související s nezdanitelnými příjmy či úroky nad 

rámec pravidla nízké kapitalizace (viz dále) aj. Naopak mezi uznatelné náklady patří mimo 

obvyklé výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů také např. výdaje na vědu 

a výzkum (v Řecku se nyní po potvrzení Ministerstvem školství a náboženských věcí 

započítávají ve výši až 130 %), v ČR nově i na pořízení majetku na odborné vzdělávání nebo 

dary v hodnotě alespoň 2 000 Kč, maximálně však 10 % upraveného základu daně (v Řecku 

lze odečíst pouze peněžní dary, uložené na bankovním účtu), v obou zemích sociální pojistné 

(I. pilíř), pojistné na životní pojištění a příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců (III. pilíř), 

v Řecku také polovinu nákladů na mobilní a internetové služby odpovídající počtu 

zaměstnanců, náklady na vzdělávací kursy v místě sídla PO, na předškolní péči o dítě 

zaměstnance, reklamní výdaje pod podmínkou uhrazení místního poplatku z reklamy nebo 

15 € za každý upomínkový dar s logem firmy (v ČR je to max. 500 Kč v souladu s § 25 

odst. 1 písm. t) ZDP, část za středníkem). Daňová uznatelnost rezerv a opravných položek se 

posuzuje podle zmíněné právní úpravy176. Společné jsou rezervy na opravu hmotného 

majetku, bankovní rezervy a rezervy v pojišťovnictví, v ČR rezerva na pěstební činnost, popř. 

rezerva jiná podle § 10 ZoR, v Řecku rezerva na investice, na stavební činnost a rezerva 

tvořená nezdaňovanými kapitálovými zisky (ztrátami) z prodeje akcií (pořízených do první 

poloviny roku 2013) nebo derivátů, sloužící ke krytí budoucích kapitálových ztrát. Opravné 

položky na špatné pohledávky se tvořily do výše 1 % obratu PO za zdaňovací období s tím, že 

nemohly přesáhnout 30 % všech obchodních pohledávek. Teď jako v ČR se tyto opravné 

                                                 
174 Před rokem 2014 byly zdanitelné příjmy PO rozděleny do 5 skupin uvedených v poznámce pod čarou 164 na 
str. 57. Logicky se zde neobjevily příjmy ze zaměstnání a v rámci poslední skupiny i z výkonu nezávislé profese. 
175 V ČR všechny PO ve smyslu § 17 odst. 1 ZDP účtují podvojně podle ZoÚ, v Řecku podle zákona 186/1992 
s výjimkou nadací, které podléhají tzv. zákonu nezbytnosti (2039/1939), anebo podle Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS). U subjektů, které neúčtují v podvojném systému, se používá zjednodušené metody 
domnělého příjmu. 
176 Blíže viz poznámka pod čarou 153 na str. 54. 
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položky obecně tvoří v určitém podílu z jejich objemu podle doby po splatnosti (§ 8a ZoR 

a čl. 26 GrZDP II).  

Pro daňové účely lze v ČR odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně, v Řecku pro fixní 

aktiva nabytá od roku 2013 již jen rovnoměrně a pro aktiva nabytá dříve i metodou 

snižujícího se zůstatku177, přičemž amortizaci lze odložit až na 4. rok po zahájení 

podnikatelské činnosti. Plně odepsat lze pořízený hmotný majetek v hodnotě do 1 500 € (do 

roku 2012 1 200 €), nehmotný majetek včetně práv v zábavní a umělecké oblasti se odepisuje 

celý. V ČR existují hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku podle § 26 odst. 2 a § 32a 

odst. 1 ZDP. V ČR je 6 odpisových tříd podle očekávané doby životnosti (3-50 let), v Řecku 

v 9 třídách podle typu aktiva existuje 6 sazeb (4-20 %, z čehož plyne doba životnosti 5-25 

let). Pozemky se obecně neodepisují, nicméně nově byly v Řecku zavedeny odpisové sazby 

pro některá specifická odvětví a např. pozemky pro důlní činnost se ročně odepisují 5 %. 

Zajímavé je také, že nemovitosti se každé 4 roky přeceňují a kladné saldo na 880 € podléhá 

2% dani u pozemků, 8% dani u staveb. 

V obou zemích lze převést ztrátu do nejdéle 5 následujících zdaňovacích období 

(nikoliv do předchozích) s tím, že v ČR se poměrně snižuje o část, která dopadá na 

neomezeně ručící společníky. V Řecku nelze při fúzi započíst ztrátu zaniklé PO. V ČR se při 

podstatné změně vlastnické struktury nebo kontroly (25 %) provádí příjmový test podle 

§ 38na odst. 3 ZDP; Řecko něco podobného s podílem 30 % zavedlo od roku 2014 (čl. 27 

GrZDP II). Kapitálové ztráty se v ČR obecně nezapočítávají, v Řecku naopak ano, nicméně, 

jak již bylo uvedeno, primárně se převádí do rezerv k vyrovnání s dosud vytvořenými 

a (zatím) nezdaňovanými kapitálovými zisky ve stejném finančním roce, poté se jimi snižují 

zdanitelní příjmy a až nakonec je lze převést taktéž do maximálně 5 dalších období. Ztráty 

v rámci restrukturalizace řeckého dluhu si mohou řecké banky rovněž daňově zohlednit. 

Pro podnikatelské subjekty nabízejí obě země některé zvýhodněné režimy v rámci 

DPPO. Společné jsou investiční pobídky jako veřejná podpora ve formě slev na dani, a to ve 

spojení se zvláštní právní úpravou178. Rozdíl je ale v tom, že u nás platí stejné podmínky pro 

všechny subjekty, v Řecku se výhodnost liší podle rozdělení do tří zón dle velikosti HDP. 

V ČR se navíc uplatňuje sleva na dani pro PO, které zaměstnávají zdravotně postižené 

zaměstnance za podmínek podle § 35 ZDP. V Řecku je to několikrát zmíněná tonážní daň 

jakožto podpora jednoho z klíčových odvětví řecké ekonomiky, dále sníženou daňovou sazbu 

                                                 
177 Protože i v Řecku platí pravidlo uplatňování stejného způsobu odepisování po celou dobu životnosti aktiva, 
bude tato metoda i nadále nějakou dobu využívána. Je založena na podobném principu jako odpisy zrychlené, 
v Řecku s trojnásobnými sazbami, než se aplikují u lineárního. 
178 Blíže k příslušným právním předpisům viz část 1.3. 
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pro některé ostrovy (viz níže), osvobození od některých menších daní a podobných plateb 

v případě fúzí či jiných přeměn PO se speciální úpravou pro banky, popř. snížené daňové 

sazby pro obchodní korporace, které vznikly fúzí malých a středních podniků. Naopak daňové 

pobídky související s podporou offshore center se již neaplikují, neboť v rozporu s pravidly 

EU způsobovaly škodlivou daňovou konkurenci. 

Obecná lineární sazba DPPO byla v posledních letech v Řecku postupně snižována 

z nějakých 32 až na 20 % v roce 2012, naopak od roku 2014 se opět aplikuje poměrně vysoká 

sazba 26 %. 33 % se potom vztahuje na příjmy nad 50 000 € pro OE, EE179 a další PO, pokud 

zároveň nevedou podvojné účetnictví a je tudíž nutné použít metodu domnělého příjmu. 

Účelem takového opatření je zřejmě vést subjekty k podvojnému účetnictví jako běžnému 

nástroji podnikového řízení ve vyspělém světě. Pro subjekty na ostrovech v Egejském moři 

s méně než 3 100 obyvateli se do roku 2015 sazby snižují o 40 %, pokud jejich příjmy souvisí 

s místní činností (sazby 15,6 a výjimečně 19,8 %). V ČR jsou korporace obecně zdaňovány 

také lineární sazbou, nyní 19 % s výjimkou investičních fondů a fondů penzijních 

společností, jak již bylo uvedeno. 

Zatímco sféru dvojího zdanění řeší z právního pohledu plně příslušná bilaterální 

smlouva (viz část 3.1), problematické je ekonomické pojetí, neboť příjem není vždy 

v dispozici stejného poplatníka. Aby nedocházelo ke zbytečnému snižování daňového výnosu, 

pojetí se stále různými právními úpravami a instituty dolaďuje. Mimo pravidlo tržního 

odstupu (viz část 3.2) zde zmíním další dva nástroje, které problém nežádoucí daňové 

optimalizace řeší. Zamezit spekulativnímu financování cizími zdroji mezi spojenými osobami 

se snaží v obou zemích zavedená pravidla nízké kapitalizace, která limitují využívání 

daňového štítu a zvyšování rentability vlastních zdrojů použitím dluhových nástrojů. Zatímco 

v ČR jsou v takovém případě podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP daňově uznatelné úroky, které 

se vztahují k objemu půjček a úvěrů jen do výše 4násobku vlastního kapitálu (u finančních 

společností 6násobku), v Řecku byl tento poměr do roku 2013 podle čl. 39 odst. 3 GrZDP I 

stanoven na 3:1 (finanční společnosti limitovány nebyly). Od roku 2014 je tento poměr 

nahrazen ukazatelem EBITDA180 a daňově uznatelné měly být podle čl. 23 a čl. 49 odst. 1 

GrZDP II pouze úroky, resp. rozdíl úrokových nákladů a výnosů do výše 25 % tohoto 

ukazatele, nicméně zákon 4223/2013 tento podíl upravil na 30 % od roku 2017, přičemž 

v přechodném období 2014-17 bude podíl ze současných 60 % ročně snižován o 10 p. b. 

Veškeré neodečtené úroky pak lze započítávat v příštích letech. Pravidlo CFC (ovládané 

                                                 
179 Viz poznámka pod čarou 172 na str. 62. 
180 EBITDA neboli hrubý provozní zisk je výše zisku před započtením úroků, daní a odpisů. 
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zahraniční korporace) má čelit škodlivé daňové konkurenci zastavením odlivu daňových 

základů do daňových rájů. Zatímco ČR na toto opatření zatím čeká, Řecko ho zavedlo nově 

od roku 2014. Podle čl. 66 GrZDP II se zisky zahraniční dceřiné společnosti z daňového ráje 

mimo EU připisují řecké mateřské společnosti a společně se zdaňují podle řeckého práva, 

pokud hranice vlastnického podílu nebo hlasovacích práv přesáhne 50 %. 

Lze vidět, že v kontextu EU zde na rozdíl od nepřímých daní nedochází 

k harmonizačnímu procesu, ale je patrná snaha o nastavení společného rámce pro zdanění 

korporací. EU se soustřeďuje zejména na společnosti z různých ČS, které jsou ve vzájemném 

ekonomickém či právním vztahu. Významné jsou směrnice 2009/133/ES181 s pravidly 

zdaňování při přeměnách korporací a 2011/96/EU182 při rozdělování zisku v rámci koncernu, 

které se mimo evropskou (družstevní) společnost SE a SCE týkají českých a řeckých 

kapitálových společností, popř. jiných společností, které podléhají DPPO a jsou součástí 

holdingového seskupení. Českých i řeckých „akciovek“ se týká rovněž směrnice 

2003/49/EU183 z oblasti odstranění dvojího zdanění úroků a licenčních poplatků, které se 

transferují mezi korporacemi různých ČS, popř. ve vztahu se stálou provozovnou v jiném ČS. 

Řecko mělo v této záležitosti výjimku do poloviny roku 2013 a aplikovalo sazbu 5 %. 

Téměř revoluční povahu bude mít nepovinný harmonizační instrument společného 

konsolidovaného základu DPPO (CCCTB184) v EU, ke kterému se v budoucnu chystá 

příslušná směrnice. Jeho zavedením odpadnou překážky, kterým čelí PO působící v rámci 

jednotného trhu a které vyplývají z nesourodých daňových systémů. Tím poklesnou náklady 

nadnárodních korporací na dodržování jednotlivých národních daňových předpisů. Naopak 

ryze vnitrostátní společnosti nebudou zbytečně nuceny zvyšovat náklady na zavedení 

společných pravidel, pokud jim to nepřinese reálný užitek. Harmonizovány tak budou veškeré 

atributy daňového základu, tj. odpisování dlouhodobých aktiv, přeshraniční úlevy za ztráty, 

daňové osvobození u převodů aktiv či vyloučení transakcí uvnitř skupiny, rozdělování 

daňového základu skupiny, odčitatelné a neodčitatelné položky apod. Pouze daňové sazby se 

                                                 
181 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 
částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při 
přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy byla 
transponována do řeckého zákona 2578/1998 o daňových režimech při přeměnách obchodních společností v EU, 
jehož čl. 1-8 byly nově integrovány do GrZDP II. 
182 směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností z různých členských států (Parent-Subsidiary Directive) 
183 směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků 
mezi přidruženými společnostmi z různých členských států 
184 Common consolidated corporate tax base je jedna z tří možných koncepcí harmonizace přímých daní. Základ 
daně je na dobrovolné bázi stanoven na úrovni EU, daňové sazby podle rozhodnutí ČS. Další koncepcí je totéž 
na povinné bázi a nejvyšším stupněm je evropská DPPO, kdy je na povinné bázi stanoven v celoevropském 
měřítku nejen základ daně, ale i sazba daně. 
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ponechají v daňové svrchovanosti ČS; na rozdíl od nepřímých daní nebude stanovena ani 

žádná minimální úroveň. České i řecké PO se k této koncepci zatím příliš nehlásí. Sledujíce 

své vlastní zájmy si chtějí ponechat jistou míry suverenity. 

Dodatek: Srovnání řeckého a českého zákona o daních z příjmů 
Oba řecké zákony o daních z příjmů jsou v tuto chvíli účinné a tudíž ve zvláštním 

vzájemném vztahu, který již byl popsán na str. 54. GrZDP II zavádějící novou právní úpravu 

o daních z příjmů a novelizující některé nedaňové zákony byl schválen Parlamentem dne 

19. 7. 2013 a vyhlášen o 4 dny později. Účinnost je dělená s převažujícím datem 1. 1. 2014. 

Daním z příjmů je věnována pouze první sekce zákona 4172/2013 a právě k ní se vztahuje 

vytvořená zkratka GrZDP II. Sekce je rozdělena na 6 částí s celkem 73 články (její text 

pokrývá cca 76 stran A4185). Do nadpisu části věnované DPPO (třetí část GrZDP II) byly pro 

úplnost nově doplněny i další subjekty daně, které nemají právní osobnost a které zákon 

označuje jako právní subjekty186. Dohromady je lze nazvat podle naší právní úpravy jako 

poplatníci DPPO (§ 17 odst. 1 ZDP). Zákon GrZDP I je rozsáhlejší (cca 290 stran) a má 103 

aplikovatelných ustanovení (119 původních článků zákona 2238/1994 včetně účinnosti, 

přičemž 16 jich bylo právě zákonem 4172/2013 zrušeno). Strukturu obou řeckých právních 

předpisů lze nalézt v příloze 4. Český ZDP tvoří mimo 3 přílohy 8 částí, které nyní obsahují 

118 platných paragrafovaných ustanovení (z celkových 125 jich bylo 7 zrušeno), z nichž 

některá dosud nenabyla účinnosti a zřejmě se tak ani nestane. Největším rozdílem v národních 

právních úpravách daní z příjmů obou zemí je česká komplexnost a naopak řecká 

roztříštěnost, neboť režimu uvedených dvou zákonů v Řecku nepodléhají některé subjekty, 

které se podle účelu či předmětu jejich činnosti řídí zvláštními zákony (již zmíněnými 

27/1975, 2778/1999 a 3371/2005). 

 

4.3 Daň z nemovitostí 

Zákon 4223/2013 zavádí v Řecku jednotnou daň z (vlastnictví) nemovitého majetku 

(ENFIA)187, která od roku 2014 nahrazuje dosavadní dvě daně188. Představuje kombinaci 

                                                 
185 Opět je zvoleno písmo Times New Roman velikosti 12. 
186 anglicky legal entities, řecky νομικών οντοτήτων (nomikón ondotíton) 
187 Zákon se nazývá Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις (eniéos fóros idioktisías akiníton 
ké álles diatáxis), tj. jednotná daň z (vlastnictví) nemovitého majetku a další ustanovení. Byl vyhlášen 31. 12. 
2013 a kromě úpravy této daně (kapitola A) obsahuje mimo jiné i doplnění nového zákona o daních z příjmů 
(kapitola C) a nového daňového procesního kodexu (kapitola F). Pro zajímavost zákon byl schválen v řeckém 
parlamentu těsnou většinou a po velmi bouřlivé diskusi. Podle očekávaného výnosu této majetkové daně má její 
průměrná roční výše činit cca 240 € na 1 řeckého obyvatele. Řecká daň z nemovitostí je tak daní, která se 
v posledních letech od vyplavání hospodářských problémů země na povrch několikrát radikálně měnila. 
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základní (hlavní) a dodatečné daně na každou nemovitost. Předmětem daně je hodnota 

majetkových práv věcné povahy související se stavbou (i nepovolenou), pozemkem jako 

součástí městského plánování189 nebo zemědělským pozemkem mimo toto plánování na 

řeckém území. V ČR dani z nemovitých věcí podléhají podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů pozemky na jejím území evidované 

v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby (tj. budovy a inženýrské stavby) a jednotky podle 

§ 1159 NOZ. Rozhodující je v obou zemích stav k 1. 1. běžného roku a ke změnám, nastalým 

v jeho průběhu, se nepřihlíží. Osvobozené od celé daně v Řecku jsou nemovitosti na ochranu 

životního prostředí a např. zemědělské pozemky FO podléhají pouze základní dani. Na rozdíl 

od předchozí úpravy zákona 3842/2010 (kapitola D) nejsou již osvobozeny lesní pozemky, 

stavby před demolicí, těžařská práva nebo nedokončené stavby ve lhůtě tří let od vydání 

stavebního povolení. U nás jsou některé pozemky vyňaté, buď z důvodu své specifičnosti 

anebo souvisí se stavbami a účelem je v podstatě eliminovat dvojí zdanění. Z téhož důvodu se 

ze staveb vylučují budovy s jednotkami. Osvobozená je pak celá řada pozemků i staveb 

a jednotek, přičemž kritériem je zejména jejich účel a typ vlastníka. Subjektem je v obou 

zemích shodně FO, PO či právní entita bez právní osobnosti jako vlastník, nájemce/pachtýř 

nemovité věci, u pozemků i uživatel, v Řecku navíc i neoprávněný uživatel nemovitosti ve 

vlastnictví státu či municipality. Naopak v ČR je u pozemků zatížených právem stavby 

výslovně uveden i stavebník. 

U základní daně se v Řecku používají pevné sazby v €/m2 a jejím základem je tedy 

plocha v m2. U staveb se uplatňuje 12 pásem pevných a diferencovaných sazeb v rozmezí 2-

13 €/m2 primárně podle jejich ceny v €/m2, přičemž pomocí různých koeficientů se zohledňuje 

i jejich stáří, typ (účel) a okolí, popř. fáze dokončenosti nebo počet podlaží. U pozemků jsou 

sazby rozděleny podobně do 25 pásem v rozpětí 3-9 000 €/akr (0,003-9 €/m2) 

a u zemědělských pozemků platí jednotná sazba 1 €/akr (0,001 €/m2), nicméně relevantní pro 

konečnou výši daně je také poloha, užití, stupeň zavlažení, riziko vyvlastnění nebo bydliště 

(sídlo) poplatníka. V ČR se tomuto principu v ČR blíží zdanění většiny druhů pozemků se 

sazbami 0,20-5 Kč podle účelu či druhu a zdanění všech staveb a jednotek se základními 

sazbami 2-10 Kč podle jejich účelu (u rekreačních objektů sazby dvojnásobné), které jsou 
                                                                                                                                                         
188 Jednalo se o daň z nemovitého majetku/φόρος ακίνητης περιουσίας (fóros akinytis periusías) označovanou 
jako tax s hodnotovým základem (2010-2013) v € a zvláštní daň z nemovitého majetku/ειδικός φόρος επί των 
ακινήτων (idikós fóros epi ton akinýton) označovaná jako duty s výměrovým základem v m2 (září 2011-2013). 
Tato daň se vybírala jako přirážka k platbě za elektřinu v souladu s rozhodnutím 2011/791/EU (viz část 3.2). 
Řecké soudy následně rozhodly, že přerušení dodávek elektřiny v případě neuhrazení příslušné faktury plné výši, 
tj. včetně daně je protiprávní Kromě zmíněných dvou daní v letech 2011-2012 ještě existovala mimořádná forma 
zvláštní daně. V Řecku je také zavedena místní daň tohoto typu (viz dále část 4.6.2). 
189 Intuitivně se domnívám, že se jedná o naše územní plánování. 
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dále upravovány z hlediska počtu obyvatel a u staveb a jednotek také podle podlaží, popř. 

umístění v chráněných územích; nicméně cena nemovitosti v Kč/m2 zde nehraje žádnou roli. 

Naopak česká obec má právo obecně závaznou vyhláškou daňovou povinnost dále zvýšit 

úpravou koeficientů stanovených podle počtu obyvatel či využít místní koeficient. Řecko toto 

neumožňuje, snad z důvodu existence místní daně (poplatku) z nemovitostí. 

Naopak základem řecké dodatečné daně je celková hodnota od daně neosvobozeného 

majetku (práv k majetku) v € a konkrétní daňová sazba se stanoví podle subjektu, užití 

a polohy nemovitosti. U FO se aplikuje 9 progresívních sazeb v intervalu 0-1 %, přičemž 

nulová sazba odpovídá hodnotě do 300 000 €. PO podléhají jednotné sazbě 5 %, resp. realitní 

vzájemné fondy a realitní investiční společnosti upravené v zákoně 2778/1999 sazbě 2,5 %, 

ale některé nemovitosti jsou zde zcela osvobozené (pro vlastní užívání, sloužící k výrobě 

obnovitelných zdrojů energie nebo umístěné v průmyslové či obchodní zóně). ČR žádnou 

dodatečnou daň neaplikuje, nicméně režimu této části řecké daně se podobá zdanění 

zemědělských pozemků se sazbou 0,75 % z jejich ceny, popř. 0,25 % u některých druhů190. 

V ČR je tento typ daně pro nízké zatížení subjektů velmi často terčem kritiky ze strany 

OECD. 

 

4.4 Transferové daně 

Úprava transferových daní nabrala integrací daně dědické a darovací do daní z příjmů 

v ČR poněkud odlišný směr a jejich rámec se nyní mezi oběma zeměmi liší, ačkoliv do roku 

2013 si byly tyto dvě daně v obou zemích navzájem velmi podobné.  

Zatímco v ČR veškeré příjmy získané z dědictví nebo nově i z odkazu jsou podle § 4a 

písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a) ZDP od roku 2014 osvobozené, příjmy získané darem ve 

smyslu § 10 odst. 1 písm. n) ZDP jsou osvobozené jen podle § 10 odst. 3 písm. d), popř. § 19b 

odst. 2 ZDP, jinak jsou v režimu DPFO či DPPO zdaňovány jednotnou lineární sazbou a je 

jasné, že ve většině případů bude darování více daňově zatíženo než v minulosti. V Řecku 

mají daň dědická a daň darovací podobný rámec, jaký dávala česká úprava dnes již 

zrušeného zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí. Podle řeckého zákona (kodexu) 2961/2001191 o zdanění dědictví, darů, 

rodičovského daru včetně věna a příjmů z hazardu (resp. loterijních výher) existují rovněž tři 
                                                 
190 U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb lze v ČR vedle jejich 
ceny zjištěné podle platných cenových předpisů k 1. 1. běžného roku alternativně využít jako základ daně součin 
skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.  
191 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, 
místo posledních dvou slov se někdy používá Λαχεία (kódika forolojas klironomion, doreon, gonikon parochon, 
proikon ke kerdon apo tycherá pégnia, popř. lachía) neboli příjmy z hazardu anebo někdy loterijní výhry. 
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kategorie subjektů podle stupně příbuznosti s vlastní stupnicí klouzavě progresívních sazeb 

podle hodnoty bezúplatně nabytého majetku (blíže viz příloha 5 této práce). Subjekt, předmět 

i základ obou daní je vymezen podobně jako v příslušných ustanoveních české, již neplatné 

právní úpravy, ze zdanění je ale vyňato dědictví náležející řecké charitativní organizaci (v ČR 

bylo osvobozeno) a movitý majetek v cizině, pokud zůstavitel či dárce řecké národnosti byl 

předtím rezidentem jiné příslušné země alespoň 10 let. U daně dědické se cena majetku 

nabytého jednotlivým dědicem snižuje ještě o výdaje prokazatelné vynaložené na péči 

zůstavitele před jeho smrtí. Od daně dědické se v případě pozůstalého manžela nebo dětí jako 

rezidentů a zároveň občanů ČS osvobozuje nabytí nemovitosti nebo její části, která slouží 

nebo u pozemků má sloužit výhradně k jejich bydlení, a to ve stanoveném cenovém limitu 

a výměry podle počtu nezaopatřených dětí. Podobné osvobození se uplatňuje u daně darovací 

v případě rodičovského daru včetně věna. Daň z tohoto daru se navíc snižuje o 40 %, pokud 

jej tvoří majetek umístěný na ostrově s méně než 3 100 obyvatel a nabyvatel tam trvale 

bydlí192. 

Další transferová daň se vztahuje k převodu nemovitostí. V Řecku se nazývá obecně 

daň z převodu nemovitostí (popř. nemovitého majetku) a je upravena v zákoně 

1521/1950193, v ČR byl tento název po 21 letech opuštěn, od roku 2014 nese nový název daň 

z nabytí nemovitých věcí a je obsahem zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 

Předmětem řecké daně je prodej stavby, pozemku nebo jejich trvale spojeného příslušenství, 

které by po oddělení výrazně ztratilo na hodnotě, a to pokud první příslušný převod podléhal 

DPH. Poplatníkem je kupující. V ČR podléhá dani úplatné nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci (pozemku nebo právu stavby, stavbě, části inženýrské sítě nebo jednotce) 

nebo jejímu podílu a subjektem daně je převodce nebo nabyvatel vlastnického práva194. 

Novela 4223/2013 (čl. 11) zrušila v Řecku klouzavě progresívní sazby195 a od roku 2014 

zavedla nižší jednotnou sazbu 3 % z tržní či objektivní hodnoty. V ČR byla naopak daňová 

sazba od roku 2013 zvýšena z 3 na 4 % a základem je nabývací hodnota snížená o uznatelný 

výdaj196. 

                                                 
192 Toto snížení daně se má aplikovat na rodičovské dary a věna uskutečněná do 18. 2. 2017. Skutečně těžko lze 
bez součinnosti řeckého odborníka odhadnout, čím je toto datum tak významné. 
193 nόμος περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων (nómos perí fóru metaviváseos akiníton), zákon o dani z převodu 
nemovitostí 
194 Podle § 1 odst. 1 české právní úpravy se jedná o převodce, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo 
směnou a převodce se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodne, že poplatníkem je nabyvatel; 
v ostatních případech se jedná o nabyvatele. Poslední znění zrušeného zákona č. 357/1992 Sb. stanovilo, že 
poplatníkem je většinou prodávající, kupující jen v určitých případech typu exekuce, insolvence či vyvlastnění, 
jinak je kupující ručitelem. 
195 Před 1. 1. 2014 existovala sazba 8 % z tržní či objektivní hodnoty do 20 000 €, převis se danil 10 %. 
196 Blíže viz § 10 – 24 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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4.5 Daně z motorových vozidel 

Obecně lze v této oblasti vymezit daň z motorových vozidel jako jednorázovou daň 

z jejich registrace anebo opakovanou z jejich vlastnictví či užívání, popř. jiné platby s nimi 

související (mýtné, dálniční známka apod.)197. Daně z motorových vozidel sice nesplňují vždy 

veškeré vlastnosti daně, nicméně někdy se jako daň označují, což je i případ ČR. Daně tohoto 

typu stejně jako daně v částech 4.3, 4.4 a 4.6 nepodléhají žádným společným pravidlům EU, 

nicméně některé ČS jako Řecko využívají pro stanovení svých sazeb harmonizační normy 

v oblasti motorových vozidel198. Řecký pravidelný silniční poplatek z motorových 

vozidel199 upravuje čl. 20 zákona 2948/2001200. Jeho předmětem jsou veškeré dopravní 

prostředky na vlastní pohon, tzn. včetně užívaných k soukromým účelům, včetně 

jednostopých vozidel či se 3 koly a včetně vozidel se zvláštní registrační značkou. Naopak 

česká silniční daň, upravená zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů se platí jen ze silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 

provozovaných v ČR, které se používají k podnikání, a dále vozidla s největší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů. V obou zemích je podmínkou 

tuzemská registrace těchto vozidel, v Řecku navíc dani mohou podléhat i některá vozidla 

registrovaná v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Důkazem tohoto 

tvrzení může být i zmíněný případ Paraskevas Louloudakis201. Pevné a diferencované roční 

sazby se podle § 6 našeho zákona o dani silniční rozlišují podle objemu válců motoru v cm3 

nebo největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav, v Řecku podle stáří vozidla buď 

rovněž podle objemu válců motoru anebo nově pro vozidla registrovaná od 1. 11. 2010 podle 

velikosti přírůstkové emise CO2 v gramech na kilometr a dále u nákladních aut podle 

hmotnosti a u soukromých autobusů podle počtu sedadel. Návěsy, přívěsy (karavany) a skútry 

                                                 
197 Nepřímo sem lze zařadit i DPH při nákupu vozidla a spotřební daň z minerálních olejů při jeho užívání. 
198 Jedná se o směrnici EP a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS a o směrnici EP a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic 
ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel 
poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS. Kromě 
toho sem lze zařadit i směrnice EP a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání 
určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. 
199 Opět je zde terminologická nesrovnalost, neboť anglický ekvivalent zde užívá pojem tax jako „daň“, přestože 
se v originále nejedná o φóρος (fóros), ale τέλος (télos). Charakterově se zřejmě jedná o daň, přestože lze jako 
v případě ČR polemizovat o její účelovosti, navíc v Řecku za tuto platbu obdrží poplatník příslušnou známku 
(vinětu). Její rozpočtové určení mi není bohužel známo. 
200 Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ 
(kykloforía trapezogrammatíon ké kermáton euró ké forologikés rythmísis jat in isagogí tu euró), o bankovkách, 
mincích a daňových ustanoveních v souvislosti se zavedením eura. Je neobvyklé, že celá právní úprava jedné 
daně je součástí jednoho zákonného ustanovení, nicméně svým rozsahem řecká verze za naší nijak nezaostává.  
201 Blíže viz poznámka pod čarou 60 na str. 22-23.  
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jsou zdaněny ročním paušálem. Řecké sazby byly naposledy zvýšeny novelou 3986/2011 

s účinností od 2012 a jejich detailnější přehled lze vyhledat v čl. 20 odst. 1 zákona 2948/2001. 

Osvobozeny či přímo vyňaty jsou v obou zemích mimo klasických motorových vozidel 

určených pro stanovené specifické účely (zvláštní stroje, ambulance, veřejné služby atd.), 

resp. specifickými osobami (např. zástupci diplomatických misí nebo zdravotně postižení) 

také některé dopravní prostředky na elektrický a hybridní pohon, a to v ČR podle hmotnosti, 

v Řecku podle druhu, data registrace, příp. objemu válců202. Taxíky jako velmi častý druh 

dopravy v Řecku jsou do objemu 1 929 cm3 osvobozeny, nad tuto úroveň platí poloviční výši 

běžného poplatku nebo u nově registrovaných se zohledňují přírůstkové emise CO2. V ČR je 

zaveden i obecný systém snížených či zvýšených sazeb a slev na dani (§ 6 odst. 4-10, resp. 

§ 12 zákona o silniční dani). 

V kapitole 1.1 byl naznačen spor o povahu této daně. Domnívám se, že v případě obou 

zemí, ač je v ČR předmět daně mnohem užší, se jedná o daň (poplatek) ze samotné existence 

vozidla, pokud je registrované, bez ohledu na intenzitu jeho používání. A proto by měla mít 

spíše charakter přímé daně majetkové než nepřímé daně užívací. 

Právní úpravu jednorázového poplatku z registrace motorových vozidel lze najít 

v části IV již zmíněného zákona 2960/2001 (Celní kodex) a i když je součástí tabulky 2, 

nejedná se z hlediska úvodní definice o daň. Českým ekvivalentem by mohl být poplatek za 

zápis do registru silničních vozidel podle položky 26 v části II přílohy zákona o správních 

poplatcích203, nicméně jeho jednoduchá konstrukce je zcela odlišná. 

 

4.6 Ostatní daně, v ČR nezavedené  

4.6.1 Celostátní daně 

Zatímco z loterií a jiných podobných her se v ČR neodvádí daň, ale odvod204, v Řecku 

se příjmy z hazardu, resp. loterijních výher zdaňují podle čl. 58-60 v části 5.4 zmíněného 

zákona 2961/2001 ve znění čl. 2 novely 4093/2012. Poplatníkem ovšem není provozovatel, 

ale výherce povolené loterie, kursových sázek, dostihů anebo televizních, rozhlasových 

a podobných soutěží. Výherní hrací automaty zákon v předmětu daně výslovně nezmiňuje, 

pouze uvádí výhry z povolovaných hazardních her podle čl. 45 zákona 4002/2011205, 

provozovaných na internetu prostřednictvím speciálních hracích karet. Osvobozené jsou 

                                                 
202 V Řecku se za osvobozená vozidla platí symbolických 5 € jako úhrada nákladů na výrobu příslušné známky. 
203 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel 
204 Blíže viz poznámka pod čarou 6 na str. 4. 
205 Tento poměrně rozsáhlý zákon zavádí různá opatření k fiskální konsolidaci a k obnovení hospodářského růstu 
v kompetenci MF, Ministerstva kultury a cestovního ruchu a Ministerstva práce a sociálního pojištění.  
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příjmy ze slosovatelných dluhopisů. Aplikují se klouzavě progresívní sazby podle druhu hry 

či sázky a poté podle výše čisté výhry (10 % od 100 do 1 000 € a 15 % nad tento limit nebo 

15 % od 100 do 500 € a 20 % výše anebo pouze 20 % nad 1 000 €). S hazardem v Řecku 

souvisí také poplatek z hraní karetních her ve smyslu τέλος - télos, jenž je upraven v čl. 10 

zákona 3037/2002 o omezení hazardu. Je stanoven 6 pevnými sazbami v rozmezí 30-1000 € 

v závislosti na velikosti a typu municipality, a to jako roční výše na jeden stůl, kde se karetní 

hry provozují. Ustanovení také určuje, že 90 % výnosu plyne státu a pouze zbylých 10 % 

příslušné municipalitě. 

Od velmi podivného data 4. 3. 2010 zavedlo Řecko zvláštní daň z luxusního zboží, 

upravenou v čl. 17 zákona 3833/2010206, jejíž součástí je daň z luxusních motorových vozidel 

a daň z ostatních luxusních movitých věcí. Předmětem té první jsou motorová vozidla 

odpovídajících kódům 8703 a 8704 v KN, přičemž osvobozeny jsou taxíky, karavany, sanitní 

a pohřební vozy, veřejné dopravní prostředky a vozidla užívaná některými tělesně 

postiženými lidmi. Daň se rovná součinu stupňovitě progresívní sazby 10-40 % a zdanitelné 

hodnoty vozidla (4 pásma stanoveny zvlášť pro nová a ojetá vozidla). Druhé, principiálně 

stejné dani podléhají letadla, vrtulníky, hydroplány a různá plavidla typu člunů, lodí, jachet, 

parníků apod. pro soukromé užití a zábavu (sazba 10 a 20 %) a dále kůže a usně plazů, zámiš 

ze zvířat mimo ovce a jehňata, kožené a kožešinové výrobky, (polo)drahokamy mimo 

průmyslové užití, drahé šperky, hedvábné pokrývky a perly (sazba 10 %). I tyto komodity 

jsou jako u ostatních nepřímých daní přesně vytyčeny pomocí kódů KN. Není ale zcela jasné, 

proč OECD, resp. RE zařazuje podle přílohy Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových 

záležitostech (Úmluvy) tyto daně mezi spotřební daně všeobecné, neboť pomineme-li 

přívlastek „zvláštní“, postihuje pouze vybrané komodity a i přes poměrnou daňovou sazbu má 

jednoznačně charakter akcízu. Navíc postižené zboží dále podléhá režimu DPH. 

Řecký zákon 4111/2013 podle čl. 44 nedávno zavedl ještě daň se zajímavým názvem, 

a to daň z luxusního života, které podléhají opět luxusní auta, za něž se odvádí pevná platba 

v 18 variantách podle objemu motoru a stáří vozidla. 9 sazeb je pro auta mladší 5 let (rozmezí 

419-4180 €) a zbylých 9 pro auta stará 5-10 let (rozmezí 293-2926 €). Na rozdíl od daně 

předchozí, která má charakter daně ze spotřeby, je tato daň spíš majetková, a proto ji OECD, 

resp. RE zařazuje mezi daně z užití nebo vlastnictví motorových vozidel207, a částečně také 

                                                 
206 Jedná se o zákon o ochraně národního hospodářství a naléhavých opatřeních v boji s finanční krizí.  
207 Daň je uvedena jako luxury tax on cars. 
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mezi daně z užití nebo vlastnictví ostatních movitých věcí208 (viz příloha Úmluvy). Mimo aut 

jsou předmětem daně opět letadla, vrtulníky, výletní čluny a další plavidla (zdanění bude 

zřejmě na podobném principu jako u aut) a také bazény (sazba 16 € za m2 plochy). Známé 

jsou úsměvné historky o bazénovém průzkumu daňových správců v helikoptérách nad 

střechami řeckých domů. 

Právě zmíněné dvě daně z luxusu mají mít antikorupční nádech a představují pokus 

státu zdanit bohatství lidí, které ne zrovna koresponduje s jejich oficiálně uváděnými nízkými 

příjmy. Tato úloha je ovšem u zvláštní daně z luxusního zboží jako daně spotřebního typu 

dosti diskutabilní a její zavedení je v případě potřeby posílit spotřební poptávku spíše 

kontraproduktivní. 

Čl. 2 zákona 3790/2009 ještě upravuje zvláštní daň ze soukromých rekreačních 

plavidel. Ročně placené dani s majetkovým charakterem podléhají motorové čluny delší než 

10 m a jachty delší než 15 m. Pro obě skupiny platí pevné a klouzavě progresívní sazby podle 

celkové délky plavidla (u člunů pět pásem v rozmezí sazeb 300-1300 €/m, u jachet tři pásma 

se sazbami 200-600 €/m) a symbolický registrační poplatek 1 € pro plavidla, která nedosahují 

uvedenou minimální délku pro zdanění. Pro úplnost čl. 3 téhož předpisu předepisuje ještě 

mimořádný příspěvek za tato plavidla. 

Do skupiny zvláštních spotřebních daní nicméně příloha Úmluvy zařazuje daň 

z pojistného. Zatímco v ČR tato daň nebyla zavedena (i když v roce 2002 se uvažovalo o 3% 

dani z pojistného na neživotní pojištění na financování hasičských sborů, čímž by ale pro svou 

účelovost nebyla bývala splňovala definici daně), v Řecku je upravena v čl. 29 zákona 

3492/2006209 s účinností od listopadu 2006. Daň se odvádí kvartálně ve výši 4 % z celkově 

vybraného pojistného na životní pojištění, 20 % z pojistného proti průmyslovým požárům 

a 10 % v ostatních případech. Plátcem jsou domácí i zahraniční pojišťovny, resp. pobočky 

a další subjekty, které se věnují pojištění vozidel. Detaily stanoví rozhodnutí ministra financí. 

Zákon 3775/2009 v čl. 30 upravuje poplatek z předplacených služeb mobilních telefonů 

a poplatek z předplacených mobilních karet s čtyřmi procentními sazbami podle výše 

měsíčního účtu (dříve s třemi pevnými sazbami v €). Poplatky ale nejsou daní ve smyslu 

definice. Příloha Úmluvy v rámci stejné skupiny daní uvádí ještě daň ze vstupu do kasina. U 

ní je ale problém, že neznám její přesný název podle zákonné úpravy, nemohu tedy s jistotou 

                                                 
208 Daň je uvedena jako luxury tax on other vehicles e.g. pleasure boats a také jako special tax on private 
pleasure boats. Bazény a explicitně zmíněné vzdušné dopravní prostředky zde poněkud chybí. 
209 Jedná se o zákon o organizačním systému k zajištění finanční stability státního rozpočtu a mimorozpočtových 
subjektů a dalších ustanoveních.  
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tvrdit, že se jedná o φóρος - fóros. Daň je podle všeho upravena v čl. 2 zákona 2206/1994210, 

nicméně jeho zněním jsem nemohl disponovat. Tato daň je zajímavá z pohledu ochrany 

hospodářské soutěže v rámci EU. V květnu 2011 vydala EK na základě stížnosti své 

rozhodnutí (C16/2010), kterým vyslovila diskriminační postavení řeckých soukromých heren 

oproti veřejným a z toho plynoucí nedovolenou státní podporu. Oba druhy heren sice 

podléhaly jednotné sazbě 80 % ze vstupu, ale jeho výše na jednu osobu byla v případě 

veřejných heren 6 €, kdežto v soukromých kasinech se platil vstup 15 €. 

Řecké kolkovné (stamp duty211) jako další typ daňové povinnosti nemá v ČR ve svém 

celku žádnou obdobu. Jeho předmětem jsou buď určité finanční transakce, osvobozené od 

DPH (např. pojistné, nebankovní půjčky, tantiémy, nákup prosperujícího podniku – going 

concern), nájem anebo nefinanční operace s charakterem správního úkonu (např. osvědčení, 

povolení, koncese). Pro první případ je stanovena sazba 1,2 % a dále její dvojnásobek 

a trojnásobek (resp. 3,0 a 3,6 % pro nájem212) podle typu transakce z její hodnoty (výše 

nájmu), ve druhém případě se logicky aplikuje sazba pevná v € a platba se tak podobá 

některým českým správním poplatkům. Zajímavé je, že kolkovné má charakter nepřímé 

(většinou) i přímé daně. Jeho název má zřejmě historické důvody, poněvadž dříve se daně 

platily také prostřednictvím nákupu kolků. Ostatně právní úprava je obsahem prezidentského 

dekretu z roku 1931213. Předmět kolkovného byl v minulosti mnohem, mnohem širší, než ho 

čl. 25 zákona 2873/2000 zredukoval na dnešní podobu. Kolkovné vztahující se k pojištění 

vozidel je upraveno v čl. 28 zákona 3492/2006214 sazbou 2 %. Jinak přetrvává právní úprava 

v prezidentském dekretu z roku 1931. 

Také transakční daň z prodeje domácích i zahraničních kótovaných akcií nemá v ČR 

žádný ekvivalent. Nejedná se o zdanění zisku, které v obou zemích podléhá režimu daně 

z příjmů na základě časového testu, ale spíše o formu daně nepřímé. Jejím základem je 

hodnota transakce. Společně s kolkovným patří v klasifikaci OECD do skupiny 4400 (viz 

příloha 1 této práce). Poplatníkem je prodejce akcií jako daňový rezident či pobočka 

zahraniční osoby v Řecku. V případě Athénské burzy představuje plátce burzovní depozitář, 

                                                 
210 Je to zákon o založení, provozování a organizaci heren a dohledu nad nimi a dalších ustanoveních. 
211 Pramen Adam, J. H.: Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem, Leda 2000, ISBN 80-85927-70-5 na 
str. 220 uvádí, že kolkovné je poplatek za určitý doklad (např. při převodu majetku), který se odvádí finančnímu 
úřadu a ten za něj opatří doklad kolkem. Z povahy se tedy jedná o ekvivalentní platbu, navíc anglický název 
nenese označení tax. Nicméně řečtí daňoví odborníci zařadili kolkovné mezi řecké daně pravděpodobně pro jeho 
další zatížení, a to některých finančních transakcí, jak je dále uvedeno. 
212 Nestanoví-li si nájemce s pronajímatelem smluvně jinak, hradí kolkovné každý z jedné poloviny. 
213 Jak je uvedeno v tabulce 2, jedná se o prezidentský dekret ΦΕΚ 239 A/1931 z 28. 7. 1931, který je navázán 
na čl. 27 odst. 2 zákona 5164/1931 a zákon 4755/1930. 
214 Viz poznámka pod čarou 209 na předchozí straně. 
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který vypořádává transakce na základě clearingu, v případě zahraniční burzy plátce není 

a poplatník podává daňové přiznání. Od 1. 8. 2013 je výtěžek z prodeje kótovaných akcií 

daněn sazbou 0,35 %215 a to včetně mimoburzovního trhu OTC. Tuto daň částečně zmiňuje 

čl. 21 zákona 3697/2008216, který zavádí zdanění právě OTC transakcí a současně ruší 

dosavadní právní úpravu zdanění u transakcí burzovních. K nim se vztahuje jisté rozhodnutí 

MF, uvedené v tabulce 2, ovšem kde hledat zákonnou právní úpravu, zůstává záhadou. 

Daň z koncentrace kapitálu (právní úprava v čl. 17-31 zákona 1676/1986) je 

charakterem nepřímá daň, jíž podléhá jakékoliv dobrovolné zvýšení základního kapitálu v AE 

a EPE217 včetně zvýšení pracovního kapitálu (tj. oběžného majetku financovaného 

dlouhodobými zdroji) v řecké pobočce zahraniční společnosti se sídlem mimo EU a také 

půjčka určená na tento účel. Předmětem tedy není např. povinné zvýšení z titulu poklesu 

hodnoty fixních aktiv. Sazba 1 % odpovídá maximální výši, kterou mohlo Řecko s ohledem 

na čl. 8 odst. 3 směrnice 2008/7/ES218 stanovit. 

4.6.2 Místní daně 
Po provedené decentralizaci veřejné správy po roce 2001 bylo dále jako důsledek 

dluhové krize vydáno rozhodnutí 2011/734/EU219, které mimo jiné ve své příloze 1 stanovilo 

další posilování vlastních příjmů místní samosprávy také díky zlepšení daňové disciplíny na 

této úrovni vydáváním potvrzení, že příslušný subjekt daně nemá žádné nedoplatky místních 

daní. Obecné informace k této oblasti již byly zmíněny v části 2.4, proto se zde soustředím jen 

na přibližný výčet jednotlivých daní (viz tabulka 7 dále), nicméně je nutné opět připomenout, 

že ač jsou/byly v Řecku na rozdíl od ČR zavedeny mimo místní poplatky také místní daně, 

přináší nejasnosti jejich přesný název nebo způsob jejich výběru. Problémovost této části 

o místních daních pak podtrhuje fakt, že až na výjimky vycházím z pramene z roku 2005 

(Institut pro místní vládu - Ινστιτουτο Τοπικης Αυτοδιοικησης: Fiskální decentralizace – Fond 

soudržnosti - Φορολογικη Αποκευτρωση – Ταμειο Συνοχης, říjen 2005. [online]. [cit. 2014-

06-24]. Dostupné z: http://www.ita.org.gr), tedy z doby před významnou změnou veřejné 

správy, kdy se Řecko ještě vyznačovalo nejvyšším stupněm fiskální centralizace 

a koncentrace v tehdejší EU. Novější pramen z roku 2012 (Deník Svobodný Krok - Ελεύθερο 

Βήμα: Místní daně donutí municipality upravit své rozpočty - Τοπικούς φόρους θα 

                                                 
215 Pro zajímavost předtím to bylo 0,2 % a před datem 1. 4. 2011 0,15 %. 
216 Jedná se o zákon o posílení transparentnosti státního rozpočtu, řízení veřejných výdajů, opatřeních daňové 
spravedlnosti a dalších opatřeních. 
217 Viz poznámka pod čarou 172 na str. 62. 
218 Jedná se o směrnici Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů. 
219 Blíže viz část 3.2. 

http://www.ita.org.gr/�
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υποχρεωθεί να επιβάλει ο δήμος μας αν δεν διορθώσει τα οικονομικά του, blog z 8. 10. 2012. 

[online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://el-vima.blogspot.com/2012/10/blog-

post_785.html) nepovažuji za dostatečný, neboť se jedná pouze o výčet, jenž obsahuje např. 

i řeckou daň z převodu nemovitostí (blíže 4.4), která ovšem není místní daní, je vybírána 

celostátně a na základě rozpočtového určení plyne místním vládám. Na druhou stranu 

ukazuje, které „místní daně“ existovaly i po posledních změnách fiskálního systému v roce 

2011. Lze říci, že jejich výčet se od roku 2005 v podstatě nezměnil, na druhou stranu problém 

neaktuálnosti a celkovou nejasnost v oblasti místních daní v Řecku pak umocňuje fakt, že 

např. pramen Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 2013, 

IBFD, 24. roční vydání, ISBN 978-90-8722-193-5 na str. 357 tvrdí, že nejsou zavedeny žádné 

významné místní daně, zatímco pramen Global Forum on Transparency and Exchange of 

Information for Tax Purposes Peer Reviews: Greece 2013, Combined Phase 1 + Phase 2, 

Incorporating Phase 2 Ratings, OECD, November 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné 

z: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-

information-for-tax-purposes-peer-reviews-greece-2013_9789264205666-en na str. 14 

dokonce, že veškeré daně se vybírají na národní úrovni. V tom případě by ale zrušení místních 

daní po reformě místní samosprávy v roce 2011 bylo zcela protichůdné s fiskální 

decentralizací. 

Klíčovým zdrojem místních samospráv na základě vlastního inkasa je roční místní 

poplatek z nemovitého majetku (TAP) s charakterem daně, jehož základem je hodnota 

oceněného nemovitého majetku v € k 1. 1. běžného roku. Konkrétní jednotnou sazbu 

stanovují do konce října předchozího zdaňovacího období místní samosprávy v zákonném 

rozmezí 0,025-0,035 %220. Tato, v Řecku zřejmě nejnenáviděnější finanční povinnost se platí 

přímo místní samosprávě anebo v případě stavby s elektrickým vedením v rámci faktury na 

elektřinu. Právní úprava je obsahem čl. 24 zákona 2130/1993221, přičemž detaily upravuje 

příslušné rozhodnutí ministra vnitra. Poněkud matoucí je fakt, že některé prameny222 uvádí 

v názvu přímo daň jako φόρος (fóros), nicméně za rozhodný zde považuji název uvedený 

v zákoně s označením τέλος (télos), poplatek (angl. local real estate duty). Mimo svůj význam 

                                                 
220 Zde lze spatřit jistou paralelu s koeficienty podle § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 českého 
zákona o dani z nemovitých věcí, ale příslušná obecně závazná vyhláška musí podle § 16a nabýt platnosti 
nejpozději 1. 10., tj. o měsíc dříve. Jinak rozpětí řeckých sazeb je explicitně uvedeno v zákoně v ‰, tj. přesnější 
je 0,25-0,35 ‰. 
221 Zákon, kterým se novelizují a doplňují ustanovení regionální správy v zákoně o řeckém občanství a také 
ustanovení týkající se příjmů v zákoníku místní samosprávy, tj. v části 3.4 zmíněného zákona 3463/2006. 
222 Např. na předchozí straně zmíněný Institut pro místní vládu - Ινστιτουτο Τοπικης Αυτοδιοικησης: Fiskální 
decentralizace – Fond soudržnosti - Φορολογικη Αποκευτρωση – Ταμειο Συνοχης, říjen 2005. [online]. [cit. 
2014-06-24]. Dostupné z: http://www.ita.org.gr. 

http://el-vima.blogspot.com/2012/10/blog-post_785.html�
http://el-vima.blogspot.com/2012/10/blog-post_785.html�
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-greece-2013_9789264205666-en�
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je zde zařazen i proto, že řečtí daňoví odborníci platbu zařazují mezi daně223. Totéž se týká 

i poplatku z příjmů zábavních (nočních) a stravovacích podniků. 

Šedé pozadí v tabulce 7 označuje platbu označenou v řečtině skutečně jako daň (φόρος - 

fóros). Významná je místní daň z piva jako nepřímá daň s pravidelným výnosem ve výši 3 % 

z hodnoty, kterou domácí či zahraniční producent nebo jeho distributor prodá řeckému 

odběrateli. Upravena je v čl. 12 zákona 1080/1980, kterým se novelizuje právní úprava 

některých výnosů místní vlády, na který pro úplnost odkazuje čl. 18 odst. 4 „nedaňového“ 

zákona 3320/2005, upravujícího postavení státních zaměstnanců a PO veřejného sektoru. 

Protože se ale vybírá celostátně a každé čtvrtletí se prostřednictvím tzv. Účtu půjček a vkladů 

v působnosti Ministerstva vnitra rozděluje jednotlivým municipalitám podle počtu obyvatel, 

nepovažuji daň z piva za klasickou místní daň. V tomto ohledu má totiž povahu naší daně 

z nemovitých věcí. 

Protože jsem bohužel nezjistil, jak je vybírána daň z elektrifikovaných míst a daň 

z otevřených prostorů224, mohu s jistotou tvrdit, že znaky místní daně naplňuje pouze místní 

dodekanéská daň, což je přímá daň z obchodní činnosti zavedená od července 1994 podle 

čl. 60 zákona 2214/1994 o systému zdanění příjmů a dalších ustanoveních. Podléhají jí 

všechny podnikatelské subjekty daně v regionální jednotce Dodekanésos (27 municipalit na 

15 ostrovech stejnojmenného souostroví), bez ohledu na to, kde mají sídlo či místo 

skutečného vedení. Daň je stupňovitě progresivní v pěti pásmech v rozmezí 0,2 – 1,0 % podle 

míry čisté ziskovosti a odvádí se kvartálně příslušné municipalitě, která si 55 % výnosu 

ponechá, zbytek se v rámci regionu přerozděluje mezi ostatní podle počtu obyvatel. Zda je 

podobná daň zavedena i v jiné regionální jednotce Řecka, se mi nepodařilo zjistit. 

Mimo poplatky uvedené v tabulce 7 existují i další, nicméně v řečtině vždy označené 

jako τέλος – télos a proto překračující zaměření této práce. Lze uvést např. poplatek za 

naložení vozidla na loď do zahraničí, poplatek z bankomatu, poplatek za užití pozemku 

a podzemního prostoru pro benzínové stanice, poplatek za umístění zboží na chodníku před 

obchodem. Na str. 76 uvedený pramen Institut pro místní vládu - Ινστιτουτο Τοπικης 

Αυτοδιοικησης: Fiskální decentralizace – Fond soudržnosti - Φορολογικη Αποκευτρωση – 

Ταμειο Συνοχης, říjen 2005. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.ita.org.gr 

uvádí v tabulkách 10 a 11 na str. 94-95 daň z produkce olivového oleje, nicméně s touto daní 

jsem se jinde nesetkal a v řeckých podmínkách mi ani nedává žádný smysl. Řekové také 

                                                 
223 Viz např. pramen Boeijen-Ostaszewska, O., Schellekens, M.: European Tax Handbook 2013, IBFD, 24. roční 
vydání, ISBN 978-90-8722-193-5 či jeho dřívější vydání v předchozích dvou letech. 
224 Z tabulky 7 vyplývá, že tato daň by jako jediná mohla mít český ekvivalent v podobě místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 

http://www.ita.org.gr/�
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uvažovali např. o zavedení daně z mostních pilířů anebo daně z vlastnictví psa, nicméně plán 

nebyl realizován. 

Ať již mluvíme o místních daních, poplatcích či jiných obdobných platbách, lze 

v případě Řecka zajisté tvrdit jednu skutečnost, že jejich právní úprava je velice roztříštěná 

a zcela nepřehledná. Myslím, že by ji bylo vhodné kodifikovat buď do zvláštního zákona 

anebo ji zařadit do zákona 3463/2006, který byl zmíněn v kapitole 2.4. 

 

Tabulka 7 Místní daně a podobné platby v Řecku v roce 2005, resp. 2012 
možný ekvivalent v 

ČR
česká právní úprava řecká místní daň 

obecný řecký 
název

základ daně daňová sazba místo inkasa zákonná úprava 

X X
daň z piva/φόρος επί του ζύθου 

(fóros epí tu zythu)
φόρος (fóros) hrubý příjem 3%

ministerstvo 
vnitra

1080/1980 - čl. 12 a 
3320/2005 - čl.18 

odst. 4

X X

daň z elektrifikovaných 
míst/φόρος ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (fóros ilektrodotúmenon 

chóron)

φόρος (fóros)
1080/1980 - čl. 10 a 
2130/1993 - čl. 27

poplatek za užívání 
veřejného 

prostranství 
č. 565/1990 Sb. (§ 4)

daň z otevřených prostorů/φόρος 
ακάλυπτων χώρων (fóros akálypton 

chóron)
φόρος (fóros)

vychází z TAP (viz 
níže)

1080/1980 - čl. 11

X X
místní dodekanéská daň/δημοτικός 
φόρος Δωδεκανήσου (dimotikós 

fóros Dodekanísu)
φόρος (fóros)

hrubý příjem z 
hospodářské činnosti 

v regionu
0,2 - 1,0 % místní vláda 2214/1994 - čl. 60

X X

místní poplatek (daň) z nemovitého 
majetku/ΤΑΠ - τέλος ακίνητης 
περιούσιας (TAP - télos akínitis 

periúsias)

τέλος (télos)         
hodnota nemovitého 

majetku
0,025-0,035 % místní vláda 2130/1993 - čl. 24

poplatek z ubytovací 
kapacity, popř. 

poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt

č. 565/1990 Sb.       
(§ 7, popř. § 3)

poplatek z ubytování/τέλος 
διαμονής παρεπιδημούντων  (télos 

diamonís parepidimúndon)
τέλος (télos) hrubý příjem (cena) 1,5 - 2,5 % místní vláda

1080/1980 - čl. 6 a 
2130/1993 - čl. 17

X X

poplatek z příjmů zábavních 
(nočních) a stravovacích 

podniků/τέλος κέντρων εστίασης - 
διασκέδασης (télos kéndron 

estíasis - diaskédasis)

τέλος (télos) hrubý příjem

rok 2005: 2,0 % stravování 
a 5,0 % zábava            

rok 2013: 0,5 % stravování 
a 5,0 % zábava 

místní vláda
1080/1980 - čl. 7 a 
2130/1993 - čl. 17

úhrada z vydobytých 
nerostů 

č. 44/1988 Sb. (§ 
32a)

zvláštní poplatek z vytěžených 
produktů/ειδικό τέλος λατομικών 
προϊόντων (idikó télos latomikón 

proióndon)

τέλος (télos)

hrubý příjem z 
nerostného bohatství 
(nyní rozšířené na celou 
skupinu 07 a 08 sekce B 
klasifikace CZ-NACE)

průmyslové minerály 2 % , 
ostatní 5 %

místní vláda 1428/1984 - čl. 19

X X
poplatek z prodeje pitné 

vody/δικαίωμα εμπορίας πόσιμων 
υδάτων 

δικαίωμα 
(dikéoma) jako 

právo
objem vody

pevné sazby v €, 0,2 a 0,3 
drachmy na 1 litr před 

rokem 2001 
místní vláda 1080/1980 - čl. 2

poplatek z vysílání 
reklamy

č. 231/2001 Sb.       
(§ 32a - 32g)

poplatek z reklamy/τέλος 
διαφήμισης (télos diafímisis)

τέλος (télos) výdaje na reklamu 1,0 - 2,5 % místní vláda 2946/2001

poplatek za užívání 
veřejného 

prostranství 
č. 565/1990 Sb. (§ 4)

poplatky z užívání chodníků, 
náměstí a dalších veřejných 

prostorů/τέλη χρήσεως 
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπόν 
κοινοχρήστων χώρων (téli chríseos 

pezodromíon, platión ke lipón 
kinochríston chóron) 

τέλος (télos) 1080/1980 - čl. 3

odvod z elektřiny ze 
slunečního záření

č. 165/2012 Sb.       
(§ 14 - 22)

poplatek z obnovitelných zdrojů 
energie/τέλος ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (télos ananeósimon pigón 

enerjas)

τέλος (télos) hrubý příjem 0,4 a 2 a 15 %

ministerstvo 
pro místní 
rozvoj a 

konkurencesc
hopnost

2446/1996, 
2773/1999 a 
3054/2002

X X
poplatek z vyřazených lodí/τέλος 
παροπλιζομένων πλοίων (télos 

paroplizoménon plíon) 
τέλος (télos)

městská 
přístavní 
správa

995/1979 - čl. 3

poplatek za 
znečišťování

č. 201/2012 Sb. (§ 
15)

poplatek za znečištování/τέλος 
ρύπανσης (télos rýpansis)

τέλος (télos)

nyní místní 
vláda (před 
rokem 2011 

prefekt)  

1650/1986

poplatek za využívání 
zdroje přírodní 
minerální vody

č. 164/2001 Sb. (§ 
20)

poplatek za užití přírodního 
termálního pramene/τέλος 

χρήσεως φυσικών ιαματικών πηγών 
(télos chríseos fysikón jamatikón 

pigón)

τέλος (télos) cena služby 10 - 15 % místní vláda
1080/1980 - čl. 7 

odst. 7
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5. Velmi krátce z procesní úpravy daní 

V ČR je základním procesním pramenem práva DŘ, který upravuje postup správců 

daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, 

jejímž cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Daň je pro tyto 

účely vymezena v § 2 odst. 3 DŘ. V Řecku vstoupil od roku 2014 v účinnost nový zákon 

4174/2013 o daňovém řízení a dalších ustanoveních, jehož část první nese název kodexu 

a upravuje samotné daňové řízení225. Kodex nahradil dosavadní zákon s téměř stejným 

názvem 4125/1960226 a dále se částečně integroval se zákonem (kodexem) 2717/1999227 

o správním řízení (soudním), zákonem 2523/1997 (viz dále kapitola 7) a také  ZoÚ 

(186/1992) s tím, že nemohu zcela jasně charakterizovat vzájemný vztah mezi těmito právní 

předpisy.  

Řecký kodex o daňovém řízení (tj. část první zákona 4174/2013) upravuje podle čl. 1 

postup pro zajištění inkasa daní a dalších poplatků, které se odvádějí v rámci daňového řízení, 

jakožto sankce za porušení daňových zákonů. Zákon se podle čl. 2 vztahuje na daně z příjmů, 

DPH, majetkové daně a jakékoliv další daně, poplatky či příspěvky (odvody)228, které jsou 

předmětem vyměření a výběru, a to včetně příslušenství. Zákonem 4223/2013 byl zákon 

o daňovém řízení ještě doplněn o jejich výčet229 a také o sankční instituty či spíše platby 

v daňovém řízení. V rozdělení víceméně správních deliktů a sankcí lze právě spatřovat 

propojení se zákonem 2523/1997 (blíže kapitola 7). Pro představu kodex obsahuje 67 článků 

ve 12 kapitolách a zabral by cca 55 těchto normostran, český DŘ s 266 paragrafovanými 

ustanoveními o cca 130 stran více, nicméně je nutné mít na paměti zmíněnou integraci s další 

právní úpravou. Zajímavostí může být, že na daně upravené v zákoně 2961/2001 (viz část 4.4) 

se bude aplikovat až od roku 2015.  

Také zákonné právní předpisy upravující jednotlivé daně obsahují v obou zemích mimo 

hmotněprávní také procesní normy, které jsou potom lex specialis ve vztahu k obecné úpravě 

výše uvedených základních pramenů. Jako příklad lze uvést v ZDPH hlavu IV část I (§ 93-

110), upravující správu DPH v tuzemsku, v Řecku analogicky část II (čl. 48-61) GrZDPH. I 

                                                 
225 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (kódikas forologikís diadikasías) byl schválen 25. 7. 2013 a vyhlášen 
o den později, do angličtiny se překládá jako Code of Tax Procedure. 
226 Κώδικος Φορολογικής Δικονομίας (kódikas forologikís dikonomías) v angličtině znamená Code of Fiscal 
Procedure. 
227 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (kódikas dioikitikís dikonomías) 
228 Jsou to platby ve smyslu φόρος (fóros), τέλος (télos) a εισφορά (isforá). 
229 V úvodu kapitoly 4 se též uvádí, že výčet lze nalézt v příloze zákona 4223/2013 a také v prameni Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/127.htm. 
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v procesní rovině hrají v Řecku na rozdíl od ČR velmi významnou roli podzákonné právní 

a interní předpisy – ministerská rozhodnutí a ministerské oběžníky. 

Organizaci daňového inkasa pak v ČR upravuje zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě ČR, v novelizovaném znění, v Řecku je to zákon (kodex) 356/1974230 o výběru 

veřejných příjmů. Místní jednotky, obdobné našim finančním úřadům, které přímo daně 

inkasují, se nazývají Služba veřejných příjmů231 a jsou podřízené Generálnímu úřadu232. 

V roce 2013 došlo k jejich reorganizaci a počet se snížil z 370 na 120. Zajímavým může být 

fakt, že v rámci zvyšování transparentnosti je v Řecku zcela zakázáno platit na finančním 

úřadu jakoukoliv daň v hotovosti (v ČR je to možné za podmínek podle § 163 odst. 3 písm. b) 

bod 2 DŘ). 

Důležitými procesněprávními předpisy EU jsou v oblasti přímých daní směrnice 

2011/16/EU233, v oblasti DPH nařízení 234, v oblasti akcízů směrnice 92/12/EHS235 a v obecné 

rovině směrnice 2010/24/EU236. 

                                                 
230 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (kódikas ispráxeos dimosión esódon) 
231 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. - dimósia ikonomikí ypirésia, D.O.Y), jehož anglický ekvivalent Local 
Tax Service může být s ohledem na místní daně ambivalentní. 
232 Jak již bylo uvedeno v poznámce pod čarou 55 na str. 21, jedná se o Generální úřad pro veřejné příjmy 
(Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – genikí grammatía dimosíon esódon) s obdobným postavením jako naše 
GFŘ či GŘC do roku 2010. Nicméně z přechodných ustanovení řeckého zákona o daňovém řízení plyne, že 
rozhodnutí MF by měla být v některých případech nahrazena rozhodnutím Generálního úřadu. To ve mně 
evokuje myšlenku nového institucionálního uspořádání, přičemž to české od roku 2011 není vyloučeno.    
233 směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 
77/799/EHS 
234 nařízení Rady 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti DPH a zrušení nařízení 218/92 
235 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků 
podléhajících spotřební dani 
236 směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek 
vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření 
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6. Protiprávní jednání v oblasti daní (daňové delikty) 

Protiprávní jednání spočívají v daňové oblasti primárně v neplnění finančních 

povinností soukromých subjektů vůči státu, územním samosprávným celkům nebo dalším 

subjektům veřejného sektoru, čímž jsou ohroženy nebo porušeny jejich fiskální zájmy, 

sekundárně v porušování dalších povinností ve vztahu k daňovému správci. V obou zemích 

lze rozlišit trestní delikty jako zločiny a přečiny (v Řecku ještě přestupky) s trestními 

sankcemi a správní delikty (v ČR včetně přestupků) s víceméně finančními sankcemi nebo 

zákazem činnosti za porušení povinností přímo při správě daní nebo s ní související. 

V ČR jsou obě oblasti věcně i formálně odděleny, v Řecku je situace diametrálně 

odlišná. Právní úprava řeckých trestných činů je totiž na rozdíl od české kodifikované verze 

roztříštěná a velmi se podobá např. právní úpravě správních deliktů v obou zemích. Základní 

hmotněprávní předpis sice představuje trestní zákoník (GrTZ)237, který ale neupravuje žádné 

daňové trestné činy jako TZ v § 240-245238. Pouze čl. 244-45  upravuje jako tíseň mimo jiné 

úmyslné a neoprávněné vybírání daní, poplatků, pokut a dalších podobných plateb ze strany 

státního úředníka, který tak vyžaduje plnění povinností, které ze zákona nevznikly. A zneužití 

úřední moci je podle čl. 256 GrTZ ze strany daňového správce úmyslné krácení vybrané daně 

či jiného podobného příjmu pro vlastní obohacení či potřebu další osoby. Sankcí je v obou 

případech trest odnětí svobody ve stanoveném rozpětí trestních sazeb podle výše neoprávněně 

vybrané částky a způsobu spáchání činu. Obě skutkové podstaty lze v českém prostředí 

pojmout jako zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ239. Jinak kromě GrTZ jsou 

trestněprávní normy hmotné obsaženy i v dalších zákonech, z nichž pro daně je klíčový zákon 

2523/1997240, upravující mimo jiné správní a trestní sankce v oblasti daní. Buď je zde 

explicitně stanoven delikt i sankce nebo pouze sankce s odkazem na konkrétní normu 

                                                 
237 Ποινικός Κώδικας (pinikos kodikas), zákon 1492/1950, publikovaný nově v jazyce dimotiki jako prezidentský 
dekret 283/1985. Dimotiki představuje lidovou podobu novořečtiny, která byla v 19. století povýšena na 
spisovnou a v roce 1976 nahradila jako úřední jazyk dosavadní, tradiční spisovnou formu katharevusa. Stala se 
tak nově jazykem úřadů, vlády a právních textů. 
238 Pro úplnost uvádím podle čl. 218 řeckého trestního zákoníku i padělání a zneužívání známek, v ČR obdobná 
úprava v § 246 TZ. O daních se zde nehovoří, nemohu tudíž s jistotou potvrdit ani vyvrátit, zda se známkami 
myslí též kolky, nálepky či jiné předměty označující zboží pro daňové účely. Kapitola 26 zvláštní části řeckého 
trestního zákoníku pak upravuje přestupky, nikoliv ale daňové. 
239 O trestný čin přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 TZ by se jednalo v případě, že pachatelem bude jiná 
úřední osoba anebo kdokoliv jiný, vydávající se za daňového správce. Obě trestněprávní úpravy obsahují též 
úplatkářská protiprávní jednání, která by mohla být spáchána v jednočinném souběhu se zneužitím úřední moci, 
resp. pravomoci úřední osoby. V Řecku se jedná o čl. 235 řeckého trestního zákoníku, v ČR o § 331 TZ. 
240 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις (dioikitikés ké pinikés 
kyrósis sti forologikí nomothesía ké álles diatáxis) - o správních a trestních sankcích v daňovém právu a dalších 
ustanoveních. 



84 
  

v daňovém zákoně, která má být porušena. Okrajově lze jmenovat i jednotlivá ustanovení 

zákonů o jednotlivých daních, např. čl. 117 zákona 2961/2001 vztahující se k pokutám 

a trestním sankcím a odkazující právě na 2523/1997, Část V a čl. 136-7 téhož zákona, 

kapitolu H zákona 3842/2010, kde jsou upraveny např. pokuty za porušení účetních pravidel 

nebo pozastavení podnikatelské činnosti za daňové úniky anebo čl. 116 GrZDP I, nazvaný 

Správní a trestní delikty, který se zmiňuje o pokutách a zřejmě i peněžních trestech. 

Z kapitoly 4.6.2 lze poukázat i na zákon 1080/1980 a jeho čl. 32, jenž upravuje řešení 

dotčených daňových sporů. 

 V ČR upravuje daňové správní delikty primárně v DŘ (část IV), a to přestupek za 

porušení povinnosti mlčenlivosti a finanční sankce za jiné správní delikty. Těmito sankcemi 

mohou být úroky z prodlení za pozdní úhradu daně po dni splatnosti, penále plynoucí 

z původně nesprávného vyměření daně, úroky z neoprávněného jednání správce daně, pokuta 

za opožděné tvrzení daně a pořádková pokuta za nevhodné chování. V Řecku této úpravě 

odpovídají kapitoly 10 a 11 zákona 4174/2013 z předchozí kapitoly (čl. 53-65a), kde 

nalezneme ustanovení o úrocích z prodlení nebo pokutách za pozdní platby, nedoplatky a též 

za neoprávněné jednání správce daně241, pokutách za nedostatečné informace242, z nichž 

neplyne dodatečná daňová povinnost (117-1 170 €243), za nevydání daňového dokladu nebo 

jiná procesní porušení a konečně o pokutách za neúplné (nesprávné), opožděné či vůbec 

nepodané daňové přiznání244. Je zde také stanoven limit pro kriminalizaci daňových úniků 

a podvodů ve věcech daní z příjmů, a to ve výši 60 000 € za finanční rok pro PO účtující 

podvojně a 10 000 € pro zbylé subjekty, ve věcech nepřímých nebo srážkových daní, u nichž 

má zatajená transakce (tedy ne samotná daň) hodnotu přes 5 000 €, a také u ENFIA, kdy 

nepodání daňového přiznání musí znamenat uniklou daň vyšší než 5 000 € (v ČR se vždy 

jedná o jednotnou hranici 50 000 Kč). Čl. 60 se zmiňuje o podněcování, nadržování nebo 

nepřekažení daňového deliktu a příslušnou osobu postihuje stejná pokuta jako samotného 

poplatníka. V ČR tomu odpovídá nepřekažení trestného činu podle § 367 odst. 1 ve smyslu 

                                                 
241 Např. od roku 2014 platí stát za uskutečnění pozdní refundace DPH, tj. po uplynutí lhůty 90 dnů od vzniku 
nároku 30% úrok z prodlení. Jinak obecná výše je hlavní refinanční sazba ECB, zvýšená o 8,51 p. b., v ČR 
analogická REPO sazba ČNB plus 7 p. b. 
242 Např. se jedná o nekompletní či špatné informace o transferových cenách v rámci koncernu. Pokud by 
porušení takové povinnosti bylo společensky škodlivější, v podmínkách ČR by to mohlo odpovídat trestnému 
činu podle § 243 TZ. 
243 Obecně se pro pokuty v řeckém daňovém právu uplatňuje rozmezí 100 - 100 000 €, a to jako u ostatních 
sankcí podle povahy a závažnosti deliktu, přičemž recidiva se trestá přísněji. V případě velmi vysokých pokut je 
pak již obtížné určit, zda se ještě jedná o pokutu či již o ekvivalent českého peněžitého trestu. 
244 Tyto sankce jsou v Řecku tvrdší a ve srovnání s § 250 odst. 1 DŘ se liší i druhově. Za opožděné, 
neúplné/nesprávné či nepodané daňové přiznání se aplikují ve stejném pořadí sazby 1 %, 2 % a 2,5 % z výše 
daňové povinnosti za každý započatý měsíc po stanovené lhůtě, přičemž maximum činí 60 % této výše v prvním 
případě a 120 % v ostatních dvou případech. V případě nepřímých daní jsou sazby vyšší - 1,5 %, 3 % a 3,5 %. 
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§ 240 odst. 3 TZ, nicméně to jsme již v rovině trestní stejně jako v případě hledání protějšku 

k zatajení příjmů nebo neplacení daně mimo DPH. Tyto dva delikty zákon 4174/2013 rovněž 

upravuje. 

Další správní delikty bychom v rámci ČR nalezli přímo v některých hmotněprávních 

daňových předpisech, a to v ZSD a právní úpravě energetických daní245, a dále v nedaňové 

legislativě, jež s daněmi souvisí. Jako příklad lze opět uvést ZoÚ (§ 37-37ab), zákon 

o pohonných hmotách (§ 8-12), zákon o lihu (§ 17a-b), zákon o povinném značení lihu (část 

VI) anebo také již zmíněný zákon, upravující postavení daňových poradců (část IV). 

Sankcemi jsou v převažující většině pokuty a dále zákaz činnosti a v případě daňových 

poradců i disciplinární opatření včetně pokuty. Odpovídající delikty v „nedaňové“ legislativě 

lze v případě Řecka se stávajícími informacemi jen stěží nějak přesně vymezit. 

V ČR daňové trestné činy pokrývá 5 skutkových podstat s úmyslnou formou zavinění, 

které jsou upraveny v § 240-245 TZ. Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 

platby, popř. vylákání výhody na nich představuje „klasické“ daňové úniky se znaky 

podvodu. Výsledkem je vyměření nižší či nulové povinné platby v rozporu s objektivními 

skutečnostmi246. Vylákáním výhody může být např. uplatnění nadměrného odpočtu DPH na 

výstupu podle § 4 odst. 1 písm. e) a § 72-79c ZDPH při domnělém vývozu do zahraničí mimo 

EU či nároku na vrácení spotřební daně podle § 14-16 zákona o SD v případě exportu 

zdaněných výrobků do ciziny mimo EU anebo neoprávněné uplatňování různých úlev 

u příjmových daní. Okruh pachatelů trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby je proti předchozímu případu zúžen na zaměstnavatele 

nebo jiného plátce, který nepředstírá žádné okolnosti, a správně stanovenou daň za svého 

zaměstnance či jinou osobu nebo v její prospěch jednoduše neodvede v plné výši nebo vůbec. 

Z logiky věci plyne, že v tomto případě se z daní může jednat pouze o DPFO ze závislé 

činnosti anebo daň srážkovou. Trestný čin nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 

se vztahuje ke třetím osobám vůči daňovému správci v rámci procesních úkonů a další dva 

trestné činy, porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží a padělání 

a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění 

poplatkové povinnosti se týkají spotřebních daní. K daňovým únikům tak dochází buď 
                                                 
245 Konkrétně jde o § 135-135 ZSD, přičemž uvedené přestupky a jiné správní delikty se netýkají spotřební daně 
z piva a spotřební daně z vína a meziproduktů, a dále § 27-30 části 45, § 26-29 části 46 a § 27-30 části 47 zákona 
o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
246 Jedná se o krácení ve výši alespoň 50 000 Kč. Pokud je tento podvodný trestný čin spáchán ve velkém 
rozsahu podle § 240 odst. 3 TZ, tj. nad 5 000 000 Kč, je jako pachatelství trestná i součinnost v podobě 
nepřekažení trestného činu podle § 367 odst. 1. Pokud je ale daň správně přiznána nebo vyměřena, její 
nezaplacení povinnou osobou může naplňovat znaky jiného trestného činu, např. maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. 
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porušením ZSD, resp. zákona č. 344/2013 Sb., o povinném značení lihu anebo 

k neoprávněným manipulacím zejména s tuzemskými tabákovými nálepkami, kontrolními 

páskami ke značení lihu či látkami používanými ke značkování a barvení minerálních olejů. 

Zpět k zákonu 2523/1997, který se skládá z pěti částí: první část (čl. 1-16) upravuje 

příslušenství daně (penále, úroky z prodlení apod.), správní pokuty za porušování povinností 

v oblasti daní a ostatní správní sankce (např. pro sféru zdanění majetku, motorových vozidel 

nebo kolkovného), druhá část (čl. 17-21) trestní sankce, třetí část (čl. 22 a 23) sankce pro 

daňovou správu a poslední dvě části (čl. 24-38) upravují společná, zrušovací, přechodná 

a ostatní ustanovení247. Některé sankce, zde upravené, se nově objevují také v zákoně 

4174/2013 (viz kapitola 5), některé jsou jím zrušené a některé jsou upraveny jen zde. Např. 

podle čl. 4 lze za zneužití DIČ (ΑΦΜ - AFM) uvalit pokutu až 4 400 € a za porušení 

některých povinností v oblasti daně z příjmů pokutu v rozmezí 1 000-50 000 €. Nezávislé 

auditory lze za porušení svých povinností stíhat pokutou 10 000-100 000 €. 

Co se týká trestněprávní roviny, podle čl. 17 zákona 2523/1997 pokud poplatník daně 

z příjmů nepodá daňové přiznání (popř. podá nekompletní a zatají některé příjmy nebo 

naopak uvede fiktivní výdaje), ač z jejích účetních záznamů vyplývá daňovou povinnost 

přiznat, hrozí společníkům, členům vrcholných orgánů či právním zástupcům TOS do 1 roku 

(1 měsíc minimálně), pokud povinnost nepřesahuje 15 000 € za zdaňovací období, dále TOS 

1-5 let, pokud je vyšší, ale nepřesáhne 150 000 €, jinak 5-20 let248. Podobné je ustanovení 

čl. 18, jen se týká daní nepřímých nebo srážkových a nejrůznějších poplatků, odvodů apod. 

a hraniční hodnoty daňové povinnosti, resp. neoprávněné refundace jsou 3 000 a 75 000 €. 

Čl. 19 se týká podávání nepravdivých informací nebo jejich úmyslné přijetí a rovněž 

porušování povinností při vedení účetnictví, sankcí je buď TOS v řádu měsíců až let podle 

závažnosti a výše škody anebo dočasné pozastavení činnosti. Mimo část o trestních sankcích 

je zajímavý čl. 24, podle jehož odst. 2 se trestní stíhání zastaví, pokud v rámci něj pachatel 

ihned (do 2 pracovních dnů od vyzvání) zaplatí alespoň 20 % veškeré daňové povinnosti 

včetně příslušenství. Jedná se o obdobu českého institutu účinné lítosti podle § 33 a § 242 

                                                 
247 Část pátá zákona (čl. 26-38) o ostatních ustanoveních dokládá nepřehlednost a chaotičnost řeckého právního 
řádu. Mimo některé novelizace zákonných daňových norem (např. změna sazeb spotřební daně z minerálních 
olejů) jsou zde ustanovení např. o výdajích na volební kampaň politických stran či o přeměnách veřejných 
společností na soukromé, nemluvě o tom, že účinnost zákona je dělená na 13 různých počátků.  
248 V ČR jsou hranice pro kvalifikované skutkové podstaty 500 000 a 5 000 000 Kč, nicméně maximální horní 
sazba TOS je 10 let.  
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TZ249, ovšem u nás musí subjekt daně uhradit celou výši. V obou zemích tedy daňová politika 

preferuje zájem na řádném daňovém inkasu před trestním postihem subjektů daně. 

V Řecku i ČR jsou vymezeny i další trestné činy, které nejsou klasifikovány jako 

daňové, nicméně s daňovými úniky souvisejí a materiálně mohou posloužit jako přípravné 

jednání k nim nebo naopak jako zastírací manévr. Jedná se o trestné činy typu zkreslování 

údajů o stavu hospodaření a jmění, neoprávněného podnikání včetně hazardu nebo legalizace 

výnosů z trestné činnosti. 

PO jsou u nás od roku 2012 trestně odpovědné za všechny daňové trestné činy250. 

Naopak v Řecku nebyla dosud trestní odpovědnost PO explicitně zavedena a nikoliv 

v rozporu s právem EU či mezinárodními požadavky zde v podstatě stále platí německý 

model odpovědnosti správní se zásadou societas delinquere non potest. Zakotvené specifické 

sankce mají sice trestní povahu, nicméně formálně se nejedná o opatření trestněprávní. Pokud 

zástupce PO, člen statutárního orgánu či zaměstnanec spáchá trestný čin při plnění svých 

povinností a PO tomu mohla předejít, bude tato PO odpovědná ze spáchání trestného činu 

pouze podle správního práva, příp. i v rovině občanskoprávní. Např. na PO, která nepodala 

daňové přiznání a daňová povinnost přesáhla 3 000 €, lze uvalit jen restrikce typu zákazu 

plnění veřejných zakázek nebo zadržet až polovinu jejích bezhotovostních prostředků. Čl. 20 

zákona 2523/1997 pak vymezuje okruh FO, které jsou trestně odpovědné za daňový trestný 

čin PO. 

Hospodářské delikty včetně daňových vyšetřuje v Řecku Orgán pro vyšetřování 

hospodářské trestné činnosti, spadající pod MF, v ČR Útvar odhalování korupce a finanční 

kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Finanční policie byla po krátkém trvání 

zrušena, v současné době se opět uvažuje o jejím vzkříšení 

                                                 
249 K trestnému činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby se vztahuje 
zvláštní ustanovení o účinné lítosti, pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
a nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení se jako podmínka zániku trestnosti použije obecné 
ustanovení o účinné lítosti, které ale není ke zvláštní formě ve vztahu subsidiarity. 
250 Stanoví to tak taxativní výčet § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, ve znění pozdější novely.  
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Závěr  

Předchozí text se ve stručnosti pokusil zejména z hlediska hmotněprávního srovnat 

daňovou soustavu ČR a Řecka jakožto země, která je členem všech významných uskupení 

nejvyspělejších zemí světa, nicméně stojí u nás dle mého názoru poněkud na pokraji zájmu.  

Aby bylo zřetelné, jaké prvky pro následné srovnání zařadit do obou daňových soustav, 

bylo nutné si hned na začátku v kapitole 1 vymezit pojem daň. Primárně jsem vyšel 

z praktické a velmi prosté teze, že daní je platba či plnění, která se jako daň v pozitivním 

právu označuje. Opěrným bodem mi byla složitá teoretická definice, která se v odborné 

literatuře objevuje v nespočetně mnoha modifikacích a kterou jsem si po letech monitorování 

daňové oblasti vyprofiloval podle své představy. Teoretické vymezení daně mělo jednak 

zkompletovat akademický pohled na uvedenou problematiku a jednak pomoci zachytit signál 

v případě, že by se jakákoliv platba zákonem označená jako daň od příslušných 

„učebnicových“ charakteristik výrazně odchylovala. K tomu sice nedošlo, nicméně nastal 

menší terminologický problém v řečtině a mnohdy i v angličtině jako zprostředkujícím jazyce. 

Opět jsem vyšel z praktické definice a nedbaje anglických ekvivalentů, jsem si pro 

zjednodušení stanovil, že daní bude platba v řečtině označená jako φόρος (fóros). V tomto 

mém rozhodnutí mě částečně podpořili nepřímo i řečtí daňoví odborníci, kteří v publikacích, 

věnovaných mezinárodnímu srovnání, plnění takto označená víceméně zařadili do seznamu 

daní, které mají být součástí řecké daňové soustavy. Bohužel práce není napsaná stoprocentně 

podle mých představ, neboť se mi nepodařilo prodiskutovat s řeckými akademickými 

pracovníky či dalšími odborníky žádnou z řady mnou požadovaných a nejasných záležitostí. 

Poněkud v rozporu s řeckou náturou neprojevili ani minimum ochoty. I přes její nedostatky 

však doufám, že přináší řadu nových informací a je způsobilá českého čtenáře alespoň 

v kostce seznámit s řeckou daňovou soustavou a jejími jednotlivými daněmi. 

V kapitole 2 jsem se nejprve zabýval státním uspořádáním Řecka, poté prameny 

daňového práva ČR a Řecka. Přestože jsou oba právní řády obou zemí součástí systému 

kontinentálního práva a spočívají na podobných základech, rozdílem jsou řecké prezidentské 

dekrety, které se v daňové oblasti vydávají na návrh ministra financí a které z hlediska právní 

síly stojí někde mezi zákony a běžnými podzákonnými právními předpisy. V Řecku navíc 

hraje v daňovém právu zásadní roli i podzákonná legislativa, která detailněji rozvádí obecnější 

zákonnou právní úpravu. Po srovnání ústavněprávních úprav daní jsem zjistil, že řecká 

podoba je detailnější a místy i nadbytečná, neboť některá ustanovení řecké ústavy je možné v 
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ČR dovodit teleologickým a systematickým výkladem. Na druhou stranu systematické 

zařazení základního pravidla ústavního zakotvení daní, a to výhrady zákona, je vhodnější 

v řecké ústavě. Domnívám se, že ustanovení čl. 11 odst. 5 LZPS by šlo přetransformovat 

přímo do Ústavy a v LZPS by zůstal jen obecnější čl. 4 odst. 1. Naopak by se v ní mohlo 

objevit ustanovení podobné čl. 4 odst. 5 řecké ústavy, že na chod veřejné správy přispívají 

všichni podle svých možností, neboť podstata daní dle mého názoru spočívá primárně ve 

financování veřejné správy, nikoliv v omezování vlastnického práva ve smyslu bezúčelného 

přelévání peněžních prostředků od subjektů daně k veřejným rozpočtům. Daň nemůže být 

brána jako trest za získávání příjmů, majetku či spotřebovávání. Řecké rozpočtové určení 

(svěřených a sdílených) daní je na rozdíl od českého zakotveno přímo v ústavě, v obou 

zemích je pak upraveno v zákoně. Dost neobvyklá je v Řecku možnost porušení zákazu 

retroaktivity v jednom případě, kdy lze inkasovat daně ještě dřív, než vstoupí v účinnost 

příslušná právní úprava. Určitou zajímavostí je absence řeckého ústavního soudu jako soudu 

sui generis. 

Účelem kapitoly 3 bylo informovat o vzájemné bilaterální smlouvě o zamezení dvojího 

zdanění a dalších právních pramenech s ohledem na členství obou zemí v mezinárodních 

organizacích či EU. Ke srovnání toho zde moc nebylo, snad jen uplatňované metody 

vyloučení dvojího zdanění či počet zemí, se kterými mají obě země podepsány další smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. Do kapitoly jsem též zařadil zmínku o nejdůležitějších 

pramenech práva EU v daňové oblasti, včetně příkladů z judikatury Soudního dvora EU. Něco 

podobného jsem chtěl uvést i na národní, alespoň ústavní úrovni obou zemí, najít některé 

významné rozhodnutí řeckého Nejvyššího zvláštního soudu se mi ale bohužel nepodařilo. 

Pravděpodobně proto, že v Řecku se judikatura zveřejňuje jen v soukromých sbírkách. Na 

úrovni EU lze ještě zmínit jeden, možná méně nápadný rozdíl v nerovnosti mezi ČR 

a Řeckem jako „novým“ a „starým“ ČS, neboť podle mého názoru mají země bývalé EU15 

nejen v oblasti daní vyjednáno buď více výjimek anebo byly tyto výjimky vyjednány na delší 

dobu od okamžiku vstupu, než je tomu u ČS, které vstoupily do EU od roku 2004. Např. 

v rámci společného zdanění v systému DPH má ČR výjimky pouze dočasné, kdežto Řecko 

i trvalé. 

Klíčová kapitola 4 formou tabulky představuje výčet daní v obou zemích a následně se 

snaží komparovat konstrukční prvky jednotlivých daní; u těch „fiskálně významných“ 

(DPFO, DPPO, DPH a akcízů jako selektivních spotřebních daní) zevrubněji. Daňová 

soustava ČR a Řecka se v současné době mimo méně významné daně již nijak zásadně neliší, 

a to zejména z důvodu jejich členství v EU a OECD. O tom se lze přesvědčit i na grafu 7-1a-b 
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v příloze 2 této práce. Fiskálně významné“ daně jsou v obou zemích v podstatě shodné, 

založené na stejných principech. Diferenci lze samozřejmě spatřovat v nastavení, počtu a výši 

daňových sazeb, jejichž režim je doménou národních pravomocí, u nepřímých daní při 

nastaveném omezení ze strany EU. 

U příjmových daní lze identifikovat rozdílný rámec daňových úlev podle cílů regulace 

ze strany národních daňových politik a existenci více zvláštních či zvýhodněných režimů 

v Řecku jako daňových pobídek, mj. tonážní daně, která se speciální právní úpravou má více 

charakter daně majetkové, nebo dočasně zvýhodněného rámce sazeb DPPO pro menší ostrovy 

v Egejském moři. Mimo loďařské společnosti také některé další daňové subjekty nepodléhají 

obecnému režimu GrZDP, ale zvláštním zákonům. Českému ZDP jsou naopak podřízeny 

veškeré PO. Mimo to se odlišuje současný režim DPFO ze závislé činnosti v ČR, světový 

unikát ve formě tzv. superhrubé mzdy, který by měl být snad zrušen a vrácen do běžné 

podoby s uvažovanými dvěma klouzavě progresívními daňovými sazbami. V Řecku je 

podobný systém zaveden, přičemž v čase se počet příslušných pásem mění. Naposledy se 

snížil a naopak se zvýšil počet režimů zdanění. V rámci DPFO se řecké starobní důchody 

a pro mě dost nepochopitelně i penze ze soukromých pojištění na rozdíl od našich plně 

zdaňují se jako běžné příjmy. Naopak zajímavá je nově zavedená „protikorupční“ sazba 

DPFO pro příjmy z nepoctivých, resp. řádně neprokazatelných zdrojů. Rámec zdanění 

dividend, resp. podílů na zisku je obdobný, nicméně rozdělený zisk je více zatížen v Řecku, 

a to kvůli mnohem vyšší sazbě DPPO. Řecko nově zavedlo pravidla CFC k zamezení odlivu 

daňových základů, která v české národní úpravě dosud chybí; pravidla nízké kapitalizace se 

nyní koncepčně liší. Z hlediska právního řádu za nestandardní považuji vztah mezi 

dosavadním a novým řeckým kodexem o daních z příjmů, při jejichž aplikaci je nutné 

pracovat s oběma. Koexistují vedle sebe, přičemž ten starší má subsidiární povahu. Lze 

nicméně tvrdit, že nedávné změny spíše přiblížily než naopak řeckou právní úpravu daní 

z příjmů té české, potažmo běžné unijní. 

V rámci nepřímých daní je zcela odlišná právní systematika akcízů a jejich zákonné 

úpravy. V Řecku jsou všechny včetně energetických daní soustředěny do jednoho zákona, 

resp. jedné části zákona, jehož název Celní kodex nepovažuji za příliš vhodný. Jinak právní 

úprava nepřímých daní je velice podobná díky jejich harmonizaci s právem EU. 

Nejvýznamnější rozdíly vidím v daňových sazbách (počet i výše), které jsou ve vymezeném 

rozpětí věcí obou zemí samotných, a proto se musí aplikovat princip země spotřeby. V rámci 

DPH lze vysledovat další méně závažné rozdíly, plynoucí zejména z odlišného výběru 

transpozice a implementace některých ustanovení ze strany ČS podle jejich národních 
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specifik, které jim právo EU umožňuje (zvolení režimů přenesení povinnosti, uplatnění 

dalších zvláštních režimů, možnost skupinového zdanění, kvantifikované parametry typu výše 

obratu atd.). Rozdílem je též existence „mnišské republiky“ Athos jako území se zvláštním 

statutem pro účely nepřímých daní, zatímco v ČR žádné takové zvláštní území nemáme. 

Totéž lze říci i o výhodnějším režimu sazeb nepřímých daní pro některé řecké ostrovní 

oblasti. Řekové též oproti ČR zavedli daň z pojistného. 

 Daň z nemovitostí se odlišuje formálně svým názvem a materiálně strukturou. Zatímco 

v ČR je daň jednolitá, i když ne vždy se stejným rámcem konstrukčních prvků, v Řecku se 

skládá se dvou složek s různými daňovými základy, přičemž její složitost pak ještě umocňuje 

existence její místní verze, resp. poplatku TAP. Hlavním rozdílem u daně silniční je 

především rozsah zdanění, v Řecku širší i o dopravní prostředky určené nikoliv k podnikání. 

Navíc tam fungují dva odlišné režimy podle jejich stáří. Kromě toho Řekové zavedli i daň 

z luxusních motorových vozidel. 

Zatímco u dosavadních daní se rozdíly promítají pouze v jejich režimu či konstrukčních 

prvcích a jsou tedy v nějaké podobě zavedeny v obou zemích, další daně se odlišují již 

v jejich samotné existenci v Řecku, které v ČR nejen, že neexistují, ale zpravidla nemají 

žádný jiný ekvivalent. V ČR tedy není oproti Řecku zavedena žádná daň navíc (za 

předpokladu, že řeckou silniční daň považuji za daň, nikoliv poplatek ve smyslu τέλος -télos), 

zatímco vice versa již nějaký výčet daní (kapitola 4.6), rozšířený nově o daň dědickou 

a darovací, sestavit lze. Rozdíly lze vypozorovat v klíčové tabulce 2 v kapitole 4 na stranách 

39 a 40.  

Z dotčených prostudovaných pramenů mi vyplývá, že v Řecku jsou mimo místní 

poplatky zavedeny v podobném režimu také místní daně, obecně charakteristické svojí 

neekvivalentností a přímým výběrem ze strany místních vlád. Problémem ovšem mimo 

názvosloví je, že popsaná situace v Řecku je až na výjimky z roku 2005 a tedy velmi, velmi 

zastaralá. Navíc některé tyto daně se v uvedené době vybíraly na celostátní úrovni, čímž dle 

mého názoru ztratily povahu místních daní. Tuto pasáž práce tak považuji za velmi spornou 

a musím se proto spokojit s tím, že aniž bych konkrétně přiblížil aktuální situaci, alespoň jsem 

nastínil další rozdíl v daňových soustavách obou zemí. Obecně ale s místními daněmi při 

zachování stávajícího daňového zatížení jednotlivých skupin poplatníků spíše souhlasím, 

neboť posilují autonomii územních samosprávných celků a ulevují mechanismu 

přerozdělování veřejných finančních prostředků. 

Z právně-systematického hlediska může být zajímavé, že právní úprava některých 

menších celostátních daní je obsažena v jediném, více či méně rozsáhlém ustanovení zákona, 
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na druhou stranu úprava jiných daní je poměrně roztříštěná a příslušné normy se nacházejí 

v různých právních předpisech. Nejčastější je však případ, kdy je daň sice upravena na 

jednom místě, ovšem naprostá většina příslušného zákona upravuje věci nedaňové. Uvedené 

případy se týkají i daní místních (viz tabulka 7 na straně 79). 

V obou zemích tedy existují povinné platby s charakterem daní, které se jako daně 

neoznačují. Vzhledem k tomu, že takovému označení nebrání ani legislativa EU, mezinárodní 

závazky či historické důvody, nevidím skutečně žádný důvod, proč by tomu tak nemělo být. 

V ČR mám na mysli odvod z loterií a jiných podobných her, jenž je dokonce uveden v našem 

případě v Příloze A Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech v sekci 

příjmových daní a na rozdíl od minulosti již plyne do veřejných rozpočtů, a dále odvod 

z elektřiny ze slunečního záření a zatím platný, brzy zrušený, ale nakonec možná někdy 

v budoucnu zavedený odvod z úhrnu mezd251, který se v cizině (ale nikoliv v Řecku, kde 

naopak striktně trvají na jeho nedaňovém charakteru) běžně označuje jako daň z objemu mezd 

(payroll tax252) a navíc je (zatím) součástí platného daňového zákona. V případě Řecka bych 

zmínil silniční poplatek z motorových vozidel, místní TAP anebo v některých případech 

kolkovné. Zároveň jako člověk, který řečtinu neovládá a už vůbec nedisponuje příslušným 

jazykovým citem, si nemohu dělat v podobném doporučování žádné větší nároky. 

Mám-li stručně srovnat daňovou hmotněprávní úpravu obou zemí, řecká je mnohem 

jednodušší, a to z důvodu častého využívání blanketních norem v zákonech a tudíž bohatší 

podzákonné úpravy. Česká právní úprava je na úrovni zákonů propracovaná do nejmenších 

detailů a místy nabírá až kasuistický nádech. Na druhou stranu systém řeckých daňových 

zákonů je poněkud matoucí a nepřehledný, k čemuž vydatně napomáhá i úprava místních 

daní včetně sporu, zda v Řecku vůbec ještě existují či nikoliv. Nejen, že v jejich rámci 

neexistuje žádná kodifikovaná verze a normy jsou velice roztříštěné, je také sporné, zda se 

jedná skutečně o platby daňového charakteru, nemluvě o terminologii (daň vs. poplatek) a zda 

se vůbec vybírají. Prameny se v této souvislosti, jak bylo naznačeno v části 4.6.2, dosti 

rozcházejí. Protože až na výjimky jsem byl nucen vyjít ze stavu v roce 2005, musím 

opakovat, že právě pasáž o místních daních považuji za největší slabinu této práce. 

V kapitole 5 jsem se v minimální možné míře dotknul procesní stránky daní, která není 

předmětem této práce. Proto jsem víceméně uvedl jen hlavní právní prameny v obou zemích. 

                                                 
251 Pojem „odvod“ se mi nezdá příliš vhodný ani ze samotného jazykové hlediska, neboť se odvádí i daň a tudíž 
se běžně používá spojení „odvod daně“. 
252 V řečtině by tomu odpovídal pojem φόρος μισθωτών υπηρεσιών (fóros misthotón ypiresión). 
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Konečně kapitola 6 ukázala, že právní úprava daňových deliktů je v Řecku roztříštěná 

i na úrovni trestněprávní. Rozsah řeckého trestního zákoníku není nijak malý, nicméně na 

rozdíl od českého nepokrývá mimo jiné oblast daní. Těžko hádat, proč tomu tak je, ale zřejmě 

proto, že právní úprava daňových deliktů není v řeckém právním řádu striktně oddělena po 

stránce trestní a správní. Naopak oba druhy jsou společně vyhrazeny jednomu zákonu jako lex 

generalis, kterému sekunduje základní procesní předpis daňového práva, a další právní úprava 

je drobně rozeseta v zákonech dalších včetně daňových. Systematicky mi to připomíná 

nepřehlednou českou úpravu přestupkového práva a nabízí se proto otázka, zda by nebylo 

lepším řešením veškeré daňové delikty (trestní i správní) kodifikovat do jednoho právního 

předpisu. Jinak v Řecku se trestné činy daňové dělí spíše podle druhu daně než typu jednání 

jejího subjektu. Až na maximální horní sazbu TOS se mi zdá řecké deliktní daňové právo 

benevolentnější, což je při nízké platební morálce řeckého poplatníka a po nedávných 

změnách poněkud překvapivé. 

Ať chceme nebo ne, nejdůležitějším ukazatelem kvality daňového systému vždy zůstane 

objem vybraných fiskálních výnosů (pro srovnání jako podíl k jiné veličině). V daňovém 

právu hmotném lze pro jeho zvýšení doporučit nikoliv zavádění dalších daní, ale postupné 

zjednodušování národních právních úprav odstraňováním jejich místy přílišné kasuističnosti 

a zejména minimalizací výjimek, osvobození, odčitatelných položek a dalších daňových úlev, 

vedoucí ke zjednodušování daňového základu za současného odpovídajícího zvýšení 

daňových sazeb a v nutných případech zavedení příslušných (sociálních) ekvivalentů na 

výdajové straně. Na mezinárodní úrovni je vhodné další sbližování národních právních úprav 

(nejen v rámci EU) s ohledem na aktuální společenské a ekonomické podmínky. Dle mého 

názoru lze stávající daně rozšířit i do některých sfér šedé ekonomiky nebo v rozporu s výše 

uvedeným zavést daňovou uznatelnost pro některé výdajové položky u FO (např. na dopravu 

do zaměstnání s cílem zvýšit pracovní mobilitu), nicméně taková doporučení nejsou cílem 

této práce, neboť podobné instrumenty nejsou zavedeny ani v ČR ani v Řecku. Navíc zdánlivě 

jednoduchá řešení se v reálném světě střetů nejrůznějších názorů nedají tak snadno a rychle 

uskutečnit a nezdařený či špatně nastavený experiment může vyústit v citelný propad 

daňových příjmů veřejných rozpočtů. Klíčovou sférou k jejich posilování je proto spíše 

procesní stránka ve vztahu ke stávající hmotněprávní daňové úpravě, kdy daňoví správci, 

resp. příslušné bezpečnostní složky mohou svoji činnost zefektivňovat vlastně donekonečna. 

Nelze sice nikdy dosáhnout ideálního stavu, nicméně lze se k němu alespoň přibližovat. 

V rámci procesního práva vzniká celá řada nápadů, jak využít různé motivační, preventivní 

nebo i represivní nástroje a případný omyl v jejich použití nebude nejspíše pro státní kasu 
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nijak fatální. Ostatně hmotněprávní stránka daní v prostředí plurality názorů k žádnému ideálu 

ani nevede, může ho pouze nastavit. A pak si nelze přát nic jiného, než aby takové nastavení 

daňové soustavy vykazovalo minimum výjimek a co nejvyšší míru stability v dlouhodobém 

období, v ČR také co nejméně technických změn, a dokázalo přežít více politických cyklů 

s odlišnými vládami.  

Suma sumárum inspirujíce se oblastí řeckých daní, resp. daňového práva bychom 

měli v ČR daně ústavně zakotvit též jako zdroje k financování veřejného sektoru, vzhledem 

ke stejné povaze legislativně sjednotit akcízy jako selektivní spotřební daně s daněmi 

energetickými, zjednodušit a stabilizovat zbytečně složitou, nepřehlednou, místy až 

kasuistickou a také velmi proměnlivou právní úpravu fiskálně významných daní s větším 

využitím blanketních norem a podzákonných právních předpisů (samozřejmě v rámci těch 

ustanovení, která neupravují práva a povinnosti), k posílení fiskální decentralizace využít 

možnost zavedení místních daní, v rámci hlavní činnosti obecně osvobodit územní 

samosprávné celky ze zdanění a zavést pravidlo CFC. Na ochranu zvířat bych se též nebál 

zavést speciální daň na některé živočišné materiály a jejich produkty a také bych zauvažoval 

o možnostech daně z luxusu majetkového typu. Na jedné straně je nutné z hlediska daňového 

výnosu nějak vyrovnat ztrátu z přiznání nízkých příjmů bohatších poplatníků a zároveň tyto 

poplatníky „potrestat“, na straně druhé ale nelze postihovat plošně a poctivé občany uvrhovat 

do likviditních problémů. Proto by bylo možná vhodnější vyšší zdanění příjmů 

z neprokázaných zdrojů. 

A vice versa bych v Řecku snížil počet malých daní jejich úplným zrušením anebo 

přesunem pod režim daně větší. Zcela nebo z velké části nastavením vyššího limitu bych 

osvobodil starobní důchody a zejména penze ze soukromých pojištění; v prvním případě 

k odlehčení redistribuce, v druhém případě k odstranění tvrdosti zdanění. Zrušil bych dále 

regionální daňová zvýhodnění, u kterých žádný racionální důvod nevidím, minimálně ne 

v jejich stávající podobě, co se výběru preferovaných oblastí týká. Rovněž bych kodifikoval 

úpravu daňových deliktů v rámci trestního práva a zejména zjednodušil velice nepřehledný 

a neucelený systém hmotněprávních norem upravujících jednotlivé řecké daně (mimo 

žádoucí přehlednost mě ještě napadá obyčejná praktičnost, neboť s takto roztříštěnou právní 

úpravou daní se v „terénu“ pracuje velmi nepohodlně). Domnívám se, že veškeré řecké 

daňové zákony, které jsou v této práci zmíněné, jsou jen špičkou ledovce oproti celé řadě 

dalších právních předpisů, které nějakou normu daňového práva obsahují. Jsem přesvědčen, 

že každou daň bez ohledu na počet jejích režimů či skupinu daní příbuzných by měl 

upravovat právě jeden zákon. Jako občan ČR mám velmi často problém vyznat se v českém 
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daňovém právu, a proto se v samotném závěru přiznám, že orientovat se v daňovém právu 

řeckém bez jakékoliv konzultace s řeckými odborníky bylo pro mě nadmíru komplikované 

a nemohu s jistotou tvrdit, zda se mi to alespoň minimálně podařilo. Kromě toho velmi časté 

změny v daňovém právu, v ČR zcela obvyklé včetně mnoha platných ustanovení s dlouhou 

legisvakanční dobou, která nakonec nikdy nenabydou účinnosti, v Řecku sice neobvyklé, ale 

v posledních letech kvůli ekonomické situaci zcela pochopitelné, vedou k tomu, že komparace 

daňových soustav dvou či více zemí nemají co do aktuálnosti dlouhého trvání a z hlediska 

časového nejsou nikdy zcela konzistentní. 

Časově stabilnější, ale věcně totální chaos vs. velmi proměnlivý ne zrovna pořádek, tak 

bych asi na samotný závěr charakterizoval velmi lakonicky daňové právo řecké a potom 

české. 
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Seznam zkratek 
 
CP  cenné papíry 
čl.  článek v příslušné skloňované formě jako běžná zkratka identifikace 

konkrétního ustanovení v příslušném právním předpise  

ČR  Česká republika 

ČS  členský stát Evropské Unie 

DPFO  daň z příjmů fyzických osob 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPPO  daň z příjmů právnických osob 

DŘ   český zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

ECB  Evropská ústřední banka 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EK  Evropská Komise 

ES  Evropské Společenství 

EU  Evropská Unie 

FO  fyzická osoba 

GFŘ  Generální finanční ředitelství 

GrZDPH řecký zákon (kodex) 2859/2000 o dani z přidané hodnoty 

GrZDP I řecký zákon (kodex) 2238/1994 o daních z příjmů 

GrZDP II řecký zákon 4172/2013 o daních z příjmů, změně zákonů 4046/2012, 

4093/2012 a 4127/2013 a o dalších ustanoveních (sekce první) 

GŘC Generální ředitelství cel 

HDP  hrubý domácí produkt 

JVT  jednotný vnitřní trh 

KN  kombinovaná nomenklatura 

LZPS  český ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdější 

novely  

MF  Ministerstvo financí 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

NOZ  nový český občanský zákoník jako zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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odst. odstavec v příslušné skloňované formě jako běžná zkratka identifikace 

odstavce v konkrétním ustanovení (článku či §) příslušného právního předpisu 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

p. b.  procentní bod 

PO  právnická osoba 

RE  Rada Evropy 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské Unie 

SZ a ZP pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

TOS  trest odnětí svobody 

TZ  český zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava ČR  český ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších novel 

WTO  Světová obchodní organizace 

ZDP  český zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

ZDPH  český zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZJIM  český zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění 

pozdějších novel 

ZoÚ  český zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

ZoR český zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů 

ZSD  český zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Přílohy 
Příloha 1 

Mezinárodní klasifikace daní podle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se používá pro 
účely statistického zpracování v oblasti příjmů veřejných rozpočtů. Lze provést srovnání (i v čase) mezi 
jednotlivými členskými zeměmi. Daně jsou rozděleny do 6 hlavních skupin a dalších podskupin podle předmětu 
zdanění, poté někde i podle subjektu. Řada skupin tvoří pro ČR nebo Řecko prázdnou množinu, protože v nich 
uvedené daně nejsou v těchto zemích zavedeny anebo jsou součástí jiných daní (např. zdanění kapitálových 
výnosů je v ČR i v Řecku zahrnuto v dani z příjmů. 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů
1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců
1110 Z příjmů a ze zisků
1120 Z kapitálových výnosů

1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností
1210 Z příjmů a ze zisků
1220 Z kapitálových výnosů

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 1100 a 1200
2000 Příspěvky na sociální zabezpečení
2100 Zaměstnanci
2200 Zaměstnavatelé
2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná osoba
2400 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 2100, 2200 a 2300

Pozn.: uvedené podskupiny se vždy dělí na další dvě: na bázi mzdové anebo na bázi příjmové daně

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 pozůstalosti, dědické a darovací
4310 Daně z pozůstalosti a dědické
4320 Daně darovací

4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí
4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku
4510 Z čistého jmění
4520 Ostatní nepravidelné daně z majetku

4600 Ostatní pravidelné daně z majetku
5000 Daně ze zboží a služeb
5100 Daně z výroby, prodejů, převodu, pronájmu a dodávek zboží a poskytování služeb
5110 Daně všeobecné
5111 Daň z přidané hodnoty
5112 Daně prodejní 
5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb

5120 Daně ze specifických zboží a služeb
5121 Spotřební daně (akcízy)
5122 Zisky z fiskálních monopolů
5123 Cla a dovozní daně
5124 Vývozní daně
5125 Daně z investičního zboží
5126 Daně ze specifických služeb
5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí
5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb

5130 Daně nezařaditelné do skupin 5110 a 5120

5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání činností
5210 Pravidelné daně
5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel
5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel
5213 Ostatní pravidelné daně

5220 Nepravidelné daně

5300 Daně nezařaditelné do skupin 5100 a 5200
6000 Ostatní daně
6100 Placené výhradně podniky
6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo daně neidentifikovatelné

zdroj: OECD: Revenue Statistics classification of taxes, Interpretative guide and methodology. [online]. [cit. 
2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-methodology-guide-and-
classification-system.htm.  
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Příloha 2 

Vybrané ekonomické ukazatele charakterizující daňové soustavy obou zemí 
 
Grafy 7-1a, b Podíl výnosů z jednotlivých typů daní podle skupin klasifikace OECD na celkových 
daňových příjmech v roce 2010 (v %) 
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zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm. 
Pozn.: V grafu 7-1 je u ČR uvedena v rámci nepřímých obecných daní pouze daň z přidané hodnoty (5111) jako 
jediný zástupce skupiny 5110, v případě Řecka jsou mimo ní zachyceny i další typy všeobecné daně ze zboží 
a služeb, které ale tvoří pouze 1 p. b. (tj. asi 4 % skupiny 5110). 

 

 
Graf 7-2 Rozšířená253 daňová kvóta podle metodiky OECD ve vybraných letech v období 1965-2010 
(v % HDP)  
 

 
 
zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm 
  

                                                 
253 Rozšířená je o SZ a ZP, neboť i jimi je daňový subjekt nedobrovolně zatížen. 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
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Grafy 7-3a, b Podíl výnosů z daní skupiny 1100 a 1200 klasifikace OECD (přibližně daň z příjmu 
fyzických osob – DPFO a daň z příjmu právnických osob – DPPO) na celkových daňových příjmech 
ve vybraných letech v období 1965-2010 (v %)  
 

 
zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm. 
 

 

Grafy 7-3c, d Podíl výnosů z daní skupiny 4000 klasifikace OECD (majetkové daně, vlevo) a skupiny 
5120 (přibližně akcízy, vpravo) na celkových daňových příjmech ve vybraných letech v období 1965-
2010 (v %)  
 

  
 
Zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm)  
Pozn.: Pro větší přehlednost jsou v grafu 7-3b vpravo uvedeny hodnoty pro ČR. 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm�
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Graf 7-3e Podíl výnosů z daní skupiny 5111 klasifikace OECD (DPH, pro Řecko v dřívějších letech 
daň prodejní/obratová, proto je část spojnice žlutá) na celkových daňových příjmech ve 
vybraných letech v období 1965-2010 (v %) 
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zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm) a pramen Bryant R. C., Carganas N. C., Tavlas G. S.: Greece´s Economic 
Performance and Prospects, Bank of Greece and The Brookings Institution, Washington D. C., 2001, ISBN 960-
87147-0-2 
 
Pozn. pro grafy 7-2 a 7-3: Období není po ose x rovnoměrně rozložené, neboť časová řada by byla neúměrně 
dlouhá, nicméně graf chce ukázat přibližný vývoj v delším období a poté zároveň detailnější vývoj v posledních 
statisticky dostupných letech. Pro větší názornost je připojen i vážený průměr všech zemí OECD. Data za ČR 
jsou k dispozici až s ohledem na její vstup do OECD. 

 
 
 

Graf 7-4a Rozpočtové určení příjmů podle klasifikace OECD – podíl příjmů do jednotlivých úrovní 
na celkových příjmech v roce 2010 (v %) 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ČR

Řecko

nadnárodní centrální místní fondy SZ a ZP

 

zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm) nebo OECD: Revenue Statistics 2012. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-2012/country-tables-1965-
2010_rev_stats-2012-5-en-fr. 
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Graf 7-4b Podíl výnosů z jednotlivých typů daní podle skupin klasifikace OECD na celkových 
daňových příjmech na celostátní úrovni v roce 2010 (v %) 
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zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm) nebo OECD: Revenue Statistics 2012. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-2012/country-tables-1965-
2010_rev_stats-2012-5-en-fr. 

 
 
 
Graf 7-4c Podíl výnosů z jednotlivých typů daní podle skupin klasifikace OECD na celkových 
daňových příjmech na úrovni místních vlád v roce 2010 (v %)  
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zdroj: OECD: Revenue Statistics 2013. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/tax-
policy/revenue-statistics.htm) nebo OECD: Revenue Statistics 2012. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-2012/country-tables-1965-
2010_rev_stats-2012-5-en-fr. 

 
Pozn.: Skupiny 5120 a 5200 zahrnují za ČR zejména místní poplatky, rozřazené do těchto 2 skupin podle 
metodiky OECD. 
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Grafy 7-5a - c Průměrná daňová sazba ze spotřeby, z práce a kapitálu (v %) 
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zdroj: EUROSTAT: Statistics Database. [online]. [cit. 2014-06-24].  
Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  
 
Box: Definice průměrné daňové sazby plynoucí z grafů 7-5a-c: 
 
 
 

 

Implicitní/efektivní/průměrná daňová sazba vyjadřuje dopad daní na ekonomické aktivity dle jejich funkcí (spotřeba, práce, kapitál) a 
měří tak jejich průměrné daňové zatížení. Vypočítává se jako podíl celkových daňových výnosů z každé kategorie a potenciálního 
základu těchto daní (tj. spotřebě, nákladům práce nebo kapitálovým příjmům). Tedy  
- implicitní daňová sazba ze spotřeby se vypočítá jako poměr mezi celkovými příjmy z daní ze spotřeby (tj. v zemích EU DPH a 
akcízů) a celkovými konečnými náklady domácností na spotřebu na území daného státu.  
- implicitní daňová sazba z práce představuje podíl daní a veřejnoprávního pojistného (placeného z hrubého příjmu jak 
zaměstnavatelem, tak zaměstnancem) k celkovým nákladům práce (tj. celkový objem náhrad vyplacených zaměstnancům na území 
daného státu včetně případných daní z objemu mezd). Doplněk k celku je tedy podíl čisté mzdy na celkových pracovních nákladech. 
- implicitní daňová sazba z kapitálu se vypočítá jako podíl inkasa daní z výnosů úspor a investic domácností a firem k objemu 
celosvětových výnosů z kapitálu a podnikání tuzemských daňových rezidentů, který podléhá domácímu zdanění. 
V poslední době je snaha o přibližování takových sazeb na úroveň těch statutárních, tj. stanovených zákony. Neznamená to v základu nic 
jiného než zjednodušování výpočtu daňového základu a celého systému daní. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database�
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Příloha 3 

Struktura řeckého zákona (kodexu) 2859/2000 o DPH k 1. 1. 2014 

ČÁST PRVNÍ HMOTNÁ USTANOVENÍ
Kapitola A Předmět úpravy

čl. 1 uložení daně
čl. 2 předmět daně
čl. 3 osoby povinné k dani
čl. 4 ekonomická činnost

Kapitola B Zdanitelná plnění
čl. 5 dodání zboží
čl. 6 nemovitosti                                                                                                                                                                            
čl. 7 transakce podobné poskytování zboží                                                                                                                             
čl. 8 služby                                                                                                                                                                                    
čl. 9 transakce podobné poskytování služeb
čl. 10 dovoz zboží 
čl. 11 pořízení zboží z jiného ČS                                                                                                                                                 
čl. 12 transakce podobné pořízení zboží z jiného ČS

Kapitola C Místo zdanitelných plnění
čl. 13 místo dodávky zboží                                                                                                                                                             
čl. 14 místo poskytování služeb                                                                                                                                                
čl. 15 místo pořízení zboží z jiného ČS

Kapitola D Uplatnění daně
čl. 16 zdanitelná plnění vztahující se ke zbožím a službám
čl. 17 zdanitelná plnění vztahující se k dovozu
čl. 18 zdanitelná plnění vztahující se k pořízení zboží z jiného ČS

Kapitola E Základ daně a vyměření daně 
čl. 19 zdanitelná částka pro zboží, služby a pořízení zboží z jiného ČS
čl. 20 zdanitelná částka pro dovezené zboží
čl. 21 sazby daně a výpočet daně

Kapitola F Osvobození od daně
čl. 22 osvobození v tuzemsku                                                                            (pozn. autora: Některá rozhodnutí vydává MF ve spolupráci s jiným, 

                                                                                                                                 věcně příslušným ministerstvem (zdravotnictví, školství spod.).

čl. 23 osvobození dovezeného zboží ze třetích zemí
čl. 24 osvobození vývozu do třetích zemí a podobných transakcí
čl. 25 osvobození spojené s mezinárodní přepravou zboží
čl. 26 osvobození spojené s daňovými sklady, neupravenými v zákoně 2960/2001
čl. 27 osvobození ve zvláštních případech
čl. 28 osvobození dodávky zboží do jiného ČS
čl. 29 osvobození pořízení zboží z jiného ČS

Kapitola G Daňový odpočet - vrácení daně
čl. 30 právo na odpočet
čl. 31 vyměření odpočtu
čl. 32 výkon práva na odpočet
čl. 33 úprava odpočtu
čl. 34 vrácení daně

Kapitola H Osoby zodpovědné za daň a její závazky
čl. 35 osoby zodpovědné za placení daně
čl. 35a zvláštní režim pro subjekty nezaložené podle práva zemí EU, které nabízejí elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU
čl. 36 závazky osob povinným k dani                       (pozn. autora: Vydává se společné rozhodnutí MF a Ministerstva národního hospodářství.)

čl. 37 závazky ostatních osob                (pozn. autora: Některá rozhodnutí vydává MF ve spolupráci s jiným, věcně příslušným ministerstvem.)

čl. 38 prohlášení a příslušné závazky
Kapitola I Zvláštní režimy

čl. 39 zvláštní režim pro malé podniky     
čl. 39a zvláštní režim pro recyklovaný odpad
čl. 40 zvláštní režim pro paušální daň
čl. 41 zvláštní režim pro zemědělce                 (pozn. autora: Některá rozhodnutí vydává MF ve spolupráci s věcně příslušným ministerstvem.)

čl. 42 zemědělci, zemědělské výrobky, podniky a služby
čl. 43 zvláštní režim pro cestovní kanceláře                                                                           
čl. 44 zvláštní režim pro zpracované tabákové výrobky
čl. 45 zvláštní ujednání pro již použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
čl. 46 zvláštní ujednání pro prodeje ve veřejné dražbě
čl. 47 zvláštní režim pro investované zlato  
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ČÁST DRUHÁ PROCESNÍ USTANOVENÍ
Kapitola A Postup pro registraci a placení daně

čl. 48 fiskální pravomoc - kontrola plátců
čl. 48a kontrola ze strany útvaru MF pro odhalování daňových podvodů
čl. 49 hlášení o vyměření daně
čl. 50 předběžné hlášení o vyměření daně
čl. 51 účel hlášení
čl. 52 správní usnesení o sporech
čl. 53 vyměření daně                                  (pozn. autora: MF může rozhodnutím ve spolupráci s jiným, věcně příslušným ministerstvem pověřit 

                                                                       mimo Úřad pro veřejné příjmy (Δ.Ο.Υ.) k inkasu daní též jiný orgán státní správy nebo banku.)

čl. 54 způsob placení daně
čl. 55 společná a nerozdílná odpovědnost k placení daně
čl. 56 zrušení nebo oprava konečného záznamu

Kapitola B Promlčení práva, důvěrnost, jiná administrativní opatření
čl. 57 promlčení práva
čl. 58 důvěrnost
čl. 59 ostatní administrativní opatření   (pozn. autora: MF může rozhodnutím detailněji upravit veškerá procesní ustanovení tohoto zákona.)

Kapitola C čl. 60 Zvláštní procedura pro potvrzení a výběr daně z dovozu
Kapitola D čl. 61 Zvláštní postup pro obchodní transakce s územími podle Přílohy 2
ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 62 odpočet daně u prodejného zboží  - DPH smluvního kontrahenta
čl. 63 zrušovací klauzule a další ustanovení                                           (pozn. autora: Prezidentský dekret může novelizovat Kodex o záznamech 

                                                                                                                                        a finanční dokumentaci v souvislosti s harmonizací DPH.)

čl. 64 závěrečná ustanovení
čl. 65 účinnost
čl. 66 Příloha 1: Činnosti vztahující se k čl. 3 odst 2                                                        (pozn. autora: Odpovídá § 5 odst. 3 a Příloze č. 1 ZDPH.) 

čl. 67 Příloha 2: Zvláštní území                                                                                                                                  (pozn. autora: Odpovídá § 3 ZDPH.) 

čl. 68 Příloha 3: Zboží a služby podléhající snížené sazbě podle čl. 21 odst. 1 věty druhé a třetí
                    A. zboží                                                                                                                          (pozn. autora: 57 položek, resp skupin komodit)

                    B. služby                                                                                                                           (pozn. autora: 16 položek, resp skupin služeb)

                    C. výjimky
čl. 69 Příloha 4: Tabulka zemědělských výrobků a služeb, na něž se aplikuje daňový odpočet se stejnou sazbou 4 %

                    1. lesnické výrobky a zemědělské služby                                                                                                        (pozn. autora: 3 skupiny)

                    2. zboží                                                                                                                    (pozn. autora: 37 skupin z oblasti rostlinné výroby)

                    3. živočišné výrobky                                                                                                                                             (pozn. autora: 21 skupin)

čl. 70 Příloha 5: Předměty umělecké a sběratelské hodnoty a starožitnosti
                    A. předměty umělecké hodnoty                                                                                                                            (pozn. autora: 8 skupin)

                    B. předměty sběratelské hodnoty                                                                                                                      (pozn. autora: 2 skupiny)

                    C. starožitnosti                              
čl. 71 Příloha 6: Zboží propuštěné do režimu daňových skladů podle čl. 26            (pozn. autora: jiných než celních skladů, 27 skupin komodit)

čl. 72 Příloha 7: Seznam elektronických služeb podle čl. 14 odst. 13                                                                                      (pozn. autora: 5 položek)

Pokud není poznámkou autora stanoveno jinak, některé ustanovení článku podrobně rozvádí rozhodnutí MF.
Něktará ustanovení čl. 39 a 43  z podnětu ministra financí podrobněji úpraví prezidentský dekret a dále rozhodnutí MF. 
V čl. 63 se jedná pouze o prezidentský dekret na návrh ministra financí.

vysvětlivky:
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Příloha 4 

a) Podrobná struktura sekce I řeckého zákona 4172/2013 o daních z příjmů, změně zákonů 
4046/2012, 4093/2012 a 4127/2013 a o dalších ustanoveních k 1. 1. 2014 (nový kodex 

o zdanění příjmů - GrZDP II) 

SEKCE PRVNÍ ZÁKONÍK O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Část první Všeobecná ustanovení

čl. 1 rozsah úpravy
čl. 2 definice 
čl. 3 subjekt daně
čl. 4 daňový resident
čl. 5 příjmy z tuzemských zdrojů
čl. 6 stálá provozovna
čl. 7 zdanitelné příjmy
čl. 8 zdaňovací období
čl. 9 započtení daně placené v zahraničí

Část druhá Daň z příjmů fyzických osob
Kapitola A Obecná ustanovení

čl. 10 zdanitelné příjmy
čl. 11 závislé osoby/rodinní příslušníci poplatníka

Kapitola B Příjmy ze zaměstnání a důchodů
čl. 12 příjmy ze zaměstnání a důchodů
čl. 13 nepeněžní plnění
čl. 14 osvobození od daně
čl. 15 daňové sazby
čl. 16 snížení daně
čl. 17 daňové slevy na rodinné příslušníky poplatníka
čl. 18 snížení daně o výdaje na zdravotní péči
čl. 19 snížení daně o dary
čl. 20 daňové úlevy pro nerezidenty

Kapitola C Příjmy z podnikatelské činnosti
čl. 21 příjmy z podnikatelské činnosti
čl. 22 daňově uznatelné výdaje
čl. 22a výdaje na vědu a výzkum
čl. 23 daňově neuznatelné výdaje
čl. 24 daňové odpisy
čl. 25 oceňování zásob a polotovarů
čl. 26 nedobytné pohledávky
čl. 27 převod ztrát
čl. 28 stanovení základu daně nepřímými metodami
čl. 29 daňové sazby

Kapitola D Určení minimální daně
čl. 30 určení minimální daně
čl. 31 imputované výdaje a příjmy
čl. 32 náklady na pořízení majetku
čl. 33 neuznatelnost nákladů 
čl. 34 výpočet daně

Kapitola E Příjmy z kapitálového majetku
čl. 35 příjmy z kapitálového majetku
čl. 36 dividendy
čl. 37 úroky
čl. 38 licenční poplatky
čl. 39 příjem z nemovitého majetku
čl. 40 daňové sazby

Kapitola F Příjmy z převodu kapitálového majetku 
čl. 41 převod majetku

čl. 42 převod cenných papírů
čl. 43 daňové sazby

Část třetí Daň z příjmů právnických osob a právních subjektů
Kapitola A Obecná ustanovení

čl. 44 předmět daně
čl. 45 subjekt daně
čl. 46 vyňaté subjekty                                          

Kapitola B Zdanitelné příjmy
čl. 47 příjmy z podnikatelské činnosti
čl. 48 osvobození dividend v rámci podnikatelského uskupení
čl. 49-51 transakce v rámci podnikatelského uskupení
čl. 52 převod jmění na společníka
čl. 53 výměna cenných papírů
čl. 54 fúze a rozdělení
čl. 55 přesun registrovaného sídla evropské společnosti (SE) a evropské družstevní společnosti (SCE)
čl. 56 neuznatelnost nákladů 
čl. 57 likvidace

Kapitola C Daňové sazby
čl. 58 daňové sazby
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Část čtvrtá Srážková daň
Kapitola A Daň u zdroje

čl. 59 daň u zdroje
čl. 60 daňové sazby

Kapitola B Srážková daň
čl. 61 subjekty srážející daň
čl. 62 předmět srážkové daně
čl. 63 osvobození některých plateb
čl. 64 daňové sazby

Část pátá Opatření proti legálním i nelegálním daňovým únikům
čl. 65 země nespolupracující v daňové oblasti a země s preferenčním daňovým režimem
čl. 66 ovládané zahraniční osoby (CFC)

Část šestá Daňové přiznání a zálohy 
čl. 67 daňové přiznání DPFO a odvedení daně
čl. 68 daňové přiznání DPPO a právních subjektů a odvedení daně
čl. 69 příjmy z podnikatelské činnosti FO před zdaněním
čl. 70 snížení záloh na daň z příjmu z podnikatelské činnosti FO
čl. 71 příjmy z podnikatelské činnosti PO před zdaněním
čl. 72 přechodná ustanovení a účinnost

 

 

b) Struktura řeckého zákona (kodexu) 2238/1994 o daních z příjmů k 1. 1. 2014 (GrZDP I) 

 
První článek Kodex o zdanění příjmů
SEKCE PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Část první Všeobecná ustanovení
Kapitola A Uložení daně

čl. 1-10 čl. 8 zrušen

Kapitola B Zvláštní případy nezávislého zdanění
čl. 11-14

Kapitola C Stanovení základu daně 
čl. 15-19

Část druhá Příjmové kategorie
Kapitola A Příjmy z nemovitého majetku

čl. 20-23
Kapitola B Příjmy z movitého majetku

čl. 24-27
Kapitola C

čl. 28-39c Příjmy z obchodu a podnikání
Kapitola D Příjmy ze zemědělství

čl. 40-44
Kapitola E Příjmy ze zaměstnání

čl. 45-47
Kapitola F Příjmy z výkonu nezávislé profese a z ostatních zdrojů

čl. 48-51 čl. 51 zrušen

Kapitola G Platby převáděné do zemí, které v daňové oblasti 
nespolupracují, a zemí s preferenčním daňovým režimem

čl. 51a-51b
Část třetí Zálohy, srážková daň a daňové přiznání
Kapitola A Zálohy

čl. 52-53
Kapitola B Srážková daň

čl. 54-58 čl. 56 zrušen

Kapitola C Daňové přiznání
čl. 59-60

Část čtvrtá Postup k potvrzení daně
Kapitola A Prohlášení - působnost

čl. 61-65
Kapitola B Kontrola a schválení 

čl. 66-75 včetně čl. 67a, 67b, 70a a 70b

Část pátá Dluh - uplynutí času - politika
Kapitola A Dluh 

čl. 76-83
Kapitola B Uplynutí času - politika

čl. 84-85
Část šestá Správní a trestní delikty

čl. 86-97 celá část zrušena

SEKCE DRUHÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Část první Uložení daně

čl. 98-106
Část druhá Postup k potvrzení daně

čl. 107-113
Část třetí Srážková daň, správní a trestní delikty

čl. 114-118 čl. 117 zrušen

Druhý článek Účinnost
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Příloha 5 

Řecká daň dědická a daň darovací 
 

Klouzavě progresívní sazby daní podle příbuzenství subjektu daně ve vztahu k zůstaviteli nebo dárci 
a objektivně stanovené hodnotě bezúplatně nabytého majetku, jak je naposledy stanovila novela 3815/2010 
(sazby totožné pro obě daně včetně zdanění rodičovského daru a věna):  
I. Kategorie - manžel, děti, vnoučata (v obou případech včetně řádně osvojených), rodiče, druh či družka, 

pokud žil(a) se zesnulým (zesnulou) v partnerském svazku alespoň 2 roky 
Daňové pásmo (€) Sazba (%) Daň (€)

0 - 150 000 0 0
150 000 - 300 000 1 1 % ze základu daně nad 150 000
300 000 - 600 000 5 1 500 + 5 % ze základu daně nad 300 000

nad 600 000 10 16 500 + 10 % ze základu daně nad 600 000  
Zděděný majetek nezletilých dětí zesnulého nebo pozůstalého manžela, který žil se zesnulým v manželském 
vztahu minimálně 5 let, nepodléhá dani až do výše 400 000 €. 
 
II. Kategorie - pravnoučata a jejich další potomci, prarodiče a jejich další předci, sourozenci včetně nevlastních, 

další příbuzní v pobočné linii do 3. stupně, nevlastní rodiče, pěstouni, děti z předchozích manželství a 
příbuzní pozůstalého manžela 

Daňové pásmo (€) Sazba (%) Daň (€)

0 - 30 000 0 0
30 000 - 100 000 5 5 % ze základu daně nad 30 000
100 000 - 300 000 10 3 500 + 10 % ze základu daně nad 100 000

nad 300 000 20 23 500 + 20 % ze základu daně nad 300 000  
 
III. Kategorie - všechny ostatní osoby i mimo FO 

Daňové pásmo (€) Sazba (%) Daň (€)

0 - 6 000 0 0
6 000 - 72 000 20 20 % ze základu daně nad 6 000

72 000 - 267 000 30 13 200 + 30 % ze základu daně nad 72 000
nad 267 000 40 71 700 + 40 % ze základu daně nad 267 000  

 
Vypočtená daň se v rámci všech kategorií snižuje o 10 %, pokud je subjekt daně – FO tělesně postižený a jeho 
pracovní schopnost je snížena o 67 % a více. 
V případě daru či rodičovského věna v podobě peněžních prostředků se pro všechny kategorie aplikuje jednotná 
lineární sazba ve výši příslušné nejvyšší progresívní sazby, tj. 10, 20 a 40 %. Uvedené daňové sazby v sobě 
zahrnují i místní daň ve výši 3 % a daň na výstavbu silnic 7 %. 
Pro srovnání v ČR do roku 2013 byly osoby kategorií I a II zcela osvobozeny od obou daní (rozřazení osob do 
jednotlivých skupin bylo zhruba stejné jako je v Řecku). V rámci kategorie III byly nastaveny klouzavě 
progresívní sazby v rozmezí 7 – 40 %, přičemž sazby se pro daň dědickou koeficientem 0,5 krátily na polovinu. 
Pásem bylo 10 (nejnižší do 1 mil. Kč, nejvyšší nad 50 mil. Kč), a od roku 2015 se pro kategorii III uvažovalo s 
jednotnými sazbami 19 % a 9,5 %. Z uvedeného lze shrnout, že zatímco v ČR bylo osvobození vázáno hlavně na 
stupeň příbuznosti, v Řecku spíše na hodnotu získaného majetku, i když rozdílně v jednotlivých skupinách. V 
rámci daně darovací byla navíc v ČR dočasně zavedena jednotná lineární sazba 32 % na bezúplatné nabytí 
povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012. 


