
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

DANĚ

 



Historie daní

- Otrokářská společnost  – daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné

- Feudální společnost – daně naturální, nepravidelné, dobrovolné

- Rozvinutý a pozdní středověk – daně povinné, pravidelné, přímé (z hlavy, z majetku), nepřímé 

(daň z oběhu zboží,  z právního převodu zboží )

- nástup kapitalismu – novodobé zásady zdanění (všeobecnost, zákonnost), konec 19. st. – 

daňové reformy, základy moderních daňových soustav, podání daňových přiznání

- období mezi první a druhou světovou válkou – význam daní roste (rostou státní potřeby), rozvoj

daňové soustavy

- poválečné období -  odlišný vývoj v tržních ekonomikách a zemích sovětského bloku

Definice daně

- příjmy státního rozpočtu – transfer soukromých prostředků do státního rozpočtu 

- DAŇ = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba 

neúčelová, pravidelně se opakující (buď v časových intervalech nebo při stejných okolnostech)

Funkce daní

1. FISKÁLNÍ – schopnost naplnit veřejný rozpočet (není u ekologické daně)

2. ALOKAČNÍ – koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává 

( zdravotnictví, kultura, sport)

3. REDISTRIBUČNÍ – pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a 

chudšími

4. STABILIZAČNÍ – zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice



SOUSTAVA DANÍ ČR

Soustava daní ČR byla uzákoněna k 1.1.1993 a je tvořena těmito daněmi: 

přímé

důchodové daň z příjmu FO
daň z příjmu PO

majetkové

daň z nemovitosti
daň dědická, darovací a 

z převodu nemovitostí
daň silniční

nepřímé univerzální DPH
selektivní daň spotřební

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ 

Přímé daně jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu

úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka.

Nepřímé daně jsou zdaněním prodeje zboží (statky a služby) a přiznává je a odvádí je finančnímu úřadu

plátce této daně (prodávající). Nepřímými jsou nazývány proto, že daň je hrazena z kapsy kupujícího

(část ceny zboží), ovšem kupující nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevnímá, že nějakou

daň platí.

Objemově jsou pro státní rozpočet významnější nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a spotřební daň),

třetí největší příjem má pak stát u daní z příjmu fyzických a právnických osob.

Základní pojmy 

poplatník fyzická či právnická osoba, z jejichž peněz je daň zaplacena 

plátce fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost odvést peníze státu

zdaňovací období období, za které je plátce povinen daň vypočítat a odvést

předmět daně příjem nebo majetek, který podléhá zdanění, výrobky a služby

daňové přiznání tiskopis, na kterém daňový subjekt vyjádří svou daňovou povinnost

sleva na dani snižuje vypočtenou daň (např. sleva na polpatníka, na dítě, ...)

správce daně Finanční úřad

sazba daně procento, podle kterého se vypočítá výše daně



Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba, ale někdy může být plátce jiná osoba než poplatník (např. 

DPH – 

nakupující nakoupí zboží a zaplatí prodávajícímu cenu vč. DPH – poplatníkem je v tomto případě 

nakupující a 

plátcem daně je prodávající (odvede daň finančnímu úřadu). 

Daň  je příjmem  veřejných  rozpočtů (státního  rozpočtu  a  místních  rozpočtů),  který  ze  zákona

(povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka) na nenávratném principu

(společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb, nikoliv úměrně podle výše odvedené daně jednotlivcem).

Uspokojovány jsou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity).

Principy daňového systému:

1. spravedlnost zdanění - stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské a zahraniční

firmy atd.

2. všeobecnost zdanění - zdanění podléhají všechny typy vlastnictví,

3. účinnost zdanění - vhodným způsobem stimulovat žádoucí aktivity obyvatelstva,

4. harmonizace - sbližování naší daňové soustavy

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Poplatník: FO, které mají bydliště na území ČR nebo se zde zdržují min. 183 dní v roce

Plátce:  1. podnikatelé  - vypočítávají a odvádí daň sami za sebe                                               

 2. zaměstnavatelé – odvádí zálohy na daň za zaměstnance

Zdaňovací období: 1 kalendářní rok

Předmět daně:

Většina z nás platí daň ze mzdy, kterou dostává za odvedenou práci, ale to není jediný druh příjmu, z

kterého se tato daň platí. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou následující příjmy: 



a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – jednoduše řečeno jsou to příjmy, které vzniknou na

základě  zaměstnaneckého  vztahu,  tj.  plat  a  mzda.  Funkčními  požitky  jsou  potom  odměny  za

vykonávání funkce jako je například starosta města, nebo členství v nějakém státním orgánu. 

b)  příjmy z podnikání  a  z  jiné  samostatné výdělečné činnosti –  z  podnikání  jsou to  příjmy ze

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle

zvláštních  předpisů a  podíly  společníků veřejné obchodní  společnosti  a  komplementářů komanditní

společnosti  na zisku.  Samostatně výdělečnou činností  se potom rozumí například soustavný výkon

umělecké  nebo jiné  tvůrčí  činnosti  na  základě  autorskoprávních  vztahů  –  typickým příkladem jsou

autorské honoráře, výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních přepisů (např.

zákon o advokacii, zákon o auditorech) a dále je to například činnost tlumočníka, znalce nebo správce

konkursní podstaty. 

c) příjmy z kapitálového majetku – nejčastější jsou v tomto případě podíly na zisku, úroky, výhry a jiné

výnosy z vkladů na vkladních knížkách, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, nepřesáhne-li doba

mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců, stejně

tak poměrná část výnosu z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo životního pojištění. 

d)  příjmy z pronájmu – jedná se o pronájem jak nemovitostí a bytů, tak i movitých věcí, pokud se

nejedná o příležitostný pronájem. 

e) ostatní příjmy – v této skupině jsou všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a

to hlavně příjmy z příležitostných činností nebo příležitostných nájmů, příjmy z různých převodů, výhry v

loteriích a sázkách. Nově jsou zde zahrnuty i příjmy plynoucí jako protihodnota menšinovým akcionářům

při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů. 

Sleva na dani:

Položka Sleva na dani (ročně v Kč) v roce 2014

Poplatník 24 840

Druhý z manželů 24 840

Částečný invalidní důchodce 2 520

Plný invalidní důchodce 5 040

Držitel průkazu ZTP-P 16 140

Student 4 020

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2014: 15%



DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Poplatník: PO

Plátce: PO

Zdaňovací období: 1 kalendářní rok

Předmět daně: výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem

Základ daně: zisk = výnosy – náklady

Odčitatelné položky:

Hodnota daru poskytnutých na financování vědy, školství, kultury, zdravotnictví, sportu + dary na 

charitu, pokud bude hodnota daru min. 2 000 Kč a nepřekročí v úhrnu za rok 5% základu daně.

Sazba daně: 19 %

u investičních fondů 15%, u penzijních fondů 5%

Zdaněný zisk:

- buď se nechá ve firmě k rozšíření podnikání a pak už se nedaní

- nebo se rozdělí mezi společníky pro osobní spotřebu např. ve formě dividend či podílu 

na zisku, pak se ale ještě zdaní sazbou daně z příjmu FO.

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Plátce i poplatník: majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě

Zdaňovací období: 1 kalendářní rok

Daň má 2 části:

1. daň z pozemku   - základem je cena pozemku a forma využívání zemědělské půdy a 

lesů



- u stavebních pozemků to je rozloha

2. daň ze staveb - základem je půdorys nadzemní části stavby

- sazba je závislá i na poloze stavby (Praha, ves…)

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Daň dědická se od roku 2014 ruší!!!

Daň darovací se ruší těž, hodnota daru se daní daní z příjmů FO nebo PO

Daň z převodu nemovitostí NOVĚ daň z nabytí nemovitosti

Poplatník i plátce: prodávající

Zdaňovací období: nesleduje se, jednorázová daň

Lhůta pro podání daňového přiznání: do 30 dnů od události, na FÚ, který daň vyměří

Sazba daně z převodu nemovitostí:  4% z ¾ ceny v místě obvyklé 

DAŇ SILNIČNÍ

Poplatník i plátce: majitel vozidla uvedený v technickém průkaze

Předmět daně: silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti

Sazba daně: u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru

u nákladních automobilů závisí na hmotnosti a počtu náprav

Zdaňovací období: 1 kalendářní rok

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

nepřímá daň - stává se součástí ceny zboží

Poplatník: kupující

Plátce:  prodávající



Výrobce a dovozci jsou buď povinně nebo dobrovolně registrováni. Povinně se musí zaregistrovat ten, 

jehož obrat dosáhne 1 milionu Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců.

Předmět daně:

Veškerá zdanitelná plnění za úplatu (prodej zboží a služeb) 

Sazba daně

základní sazba je 19 %, snížená 15 %

Osvobození od daně:

 - poštovní služby, finanční činnosti, pojišťovací činnost, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby, 

sociální pomoc, loterie…

Zdaňovací období:

- kalendářní měsíc, nebo kalendářní čtvrtletí

- jestliže byl obrat firmy za předchozí kal. rok vyšší než 10 000 000,- je zdaňovacím obdobím měsíc

- byl-li menší než 2 000 000,- je zdaňovacím obdobím čtvrtletí

- byl-li obrat méně než 10 000 000,-, ale více než 2 000 000,-, může si firma vybrat

- ten, kdo je registrován musí vždy přiznání podat, ať má či nemá, co zdaňovat

SPOTŘEBNÍ DAŇ

Poplatník: kupující

Plátce:  prodávající

Zdaňovací období: 1 měsíc



Předmět daně: 

1. Uhlovodíková paliva a maziva

1000 l, u plynů je daňový základ tuna nebo m3

byla zavedena tzv. zelená nafta, tzn., že poplatník, který prokáže, že palivo použil na zemědělskou 

prvovýrobu nebo v lesnictví, má nárok na vrácení spotřební daně, takže palivo pro něj bude levnější

2. Líh a lihoviny

etanol (čistý, 100 % líh)

pokud mají vyráběné výrobky menší obsah lihu, musí se u nich přepočítat sazba daně

3. Pivo

1 hl piva, jsou zvýhodněny malé pivovary, které mají nižší sazby, aby mohli uspět v konkurenci

4. Víno

1 l vína.

5. Tabákové výrobky

1 kus nebo 1 kg (záleží o jaký výrobek se jedná)

Spotřební daň je uvalena na ty výrobky, které mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Sazba daně:

Závisí na měrných jednotkách
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