
DANĚ  A  DAŇOVÁ SOUSTAVA 

 
Smyslem daňové soustavy je zabezpečit příjmy státního rozpočtu, 

ty jsou pak používány k zabezpečení chodu státní správy a 

veřejného sektoru 
 

Daň je platbou: 

 nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je 

nařízeno zákonem, 

 nenávratnou – zaplacenou daň nelze požadovat zpět, 

 neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, 

 neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně 

použity, 

 ve prospěch veřejného rozpočtu, 

 obvykle opakovanou. 

DAŇOVÁ SOUSTAVA 

 

NEPŘÍMÉ DANĚ 
 Daň z přidané hodnoty 

 Spotřební daň 

 

PŘÍMÉ DANĚ 

 
 Daň z příjmu fyzických osob 

 Daň z příjmu právnických osob 

 Daň z nemovitostí 

 Daň silniční 

 Daň z nabytí nemovitých věcí 

 Daň k ochraně životního prostředí – dosud není uplatňována 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon


DAŇOVÁ SOUSTAVA 

 
1. NEPŘÍMÉ DANĚ 

 

Daně nepřímé jsou svázány s prodejem zboží či služeb (například 

DPH a spotřební daň). Můžeme odlišit osobu plátce a poplatníka. 

Plátce daně: ten kdo daň odvádí do státního rozpočtu 

Poplatník daně: ten kdo daň platí, komu snižuje důchod. 

 

1.1. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

Podstatou této daně je to, že zdaňuje pouze tu část hodnoty zboží 

či služby, kterou daňový subjekt sám přidal.  

Poplatník je spotřebitel. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a 

služeb.  

Plátcem je obchodník: Povinnost registrace vzniká, jestliže byl 

obrat podnikatele za rok vyšší než 1 milion korun. 

Sazby:  

Základní sazba :   21% 

Snížená sazba:  15% -   platí pro potraviny a paliva 

Druhá snížená sazba:  10% -   platí pro kojeneckou výživu, 

       léky, knihy a hudebniny 

         

1.2. SPOTŘEBNÍ DAŇ  

Touto daní stát zatěžuje skupinu výrobků, které mají nepříznivý 

dopad na zdraví nebo životní prostředí. 

 Uhlovodíková paliva a maziva 

 Líh a destiláty 

 Pivo 

 Víno 

 Tabák a tabákové výrobky 

Poplatník je spotřebitel. K ceně zboží se připočítá spotřební daň a 

z ní teprve DPH. 

Plátcem je výrobce. 

 



2. PŘÍMÉ DANĚ 

 

2.1. DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 

Poplatník: fyzická osoba, která se zdržuje alespoň 183 dnů v roce 

na území ČR a má daňovou povinnost.  

Daňové přiznání musí podat každý, kdo má vyšší příjmy než  

15 000 Kč za rok. 

Zákon o daních z příjmu  v § 3 zákona stanoví, že předmětem 

DPFO jsou: 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 zákona) 

 Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) 

 Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona) 

 Příjmy z nájmu (§ 9 zákona) 

 Ostatní příjmy (§ 10 zákona)[1] 

Příjmy osvobozené od daně 

§ 4 zákona osvětluje poplatníkům, které příjmy jsou od daně osvobozeny. Např. 

 Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 

roky bezprostředně před prodejem 

 Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. 

 Přijatá náhrada škody a plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody. 

 Příjmy z provozu malých vodních elektráren, větrných el. apod. do výkonu 1MW. 

 Cena z veřejné soutěže nebo reklam, slosování, cena ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 

000 Kč. 

 Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění, peněžní pomoci 

obětem trestné činnosti. 

 Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem. 

 Stipendia. 

 Úroky z vkladů stavebního spoření.(Ústavní soud v dubnu 2011 zrušil zavedení daně z 

úroků pro rok 2010, pro rok 2011 ale vláda plánuje zavedení daně v rámci reformy 

veřejných financí) 

 Dotace ze státního rozpočtu. 
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Daňově uplatnitelné výdaje 

 Náklady na materiál, mzdy odpisy majetku 

 Zdravotní, sociální, nemocenské pojištění 

 Daně z nemovitostí, silniční daň 

 Rezervy 

 Leasingové splátky 

 

2.2. DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob 

Sazbu daně z příjmů právnických osob upravuje § 21 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

  

Rok Sazba daně 

2015 19% 

2014 19% 

2013 19% 

2012 19% 

2011 19% 

2010 19% 

2009 
20% 

(s výjimkou investičních, podílových a penzijních fondů, pro které platí 5%) 

2008 21% 

2007, 2006 24% 

2005 26% 

2004 28% 

2003 31% 

2002 31% 

2001 31% 

2000 31% 

1999 35% 

  

 

 

 

 

 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d1838v52235-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich/?&docpage=27#heading59
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d1838v52235-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich/
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d1838v52235-zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich/


2.3. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

Poplatník: týká se vlastníků pozemků, staveb a budov 

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je 

povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna 

Daň z nemovitých věcí je souhrnným označením dvou různých 

daní: 

 daň z pozemků 

 daň ze staveb a jednotek 

 

2.4. DAŇ SILNIČNÍ 

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou 

používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými 

osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, 

který je zapsán v jeho technickém průkazu. 

 

2.5. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí 

české daňové soustavy od 1. 1. 2014, zavedena byla zákonným 

opatřením Senátu č. 340/2013 a nahradila do té doby existující daň 

z převodu nemovitostí 

 

V případě kupních a směnných smluv je poplatníkem převodce 

(prodávající) a nabyvatel je ručitelem. Účastníci smlouvy se však 

mohou v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem 

daně bude nabyvatel. V případech, kdy se nejedná o nabytí 

nemovité věci kupní či směnnou smlouvou, je poplatníkem vždy 

nabyvatel (např. rozhodnutí soudu, dražba). 
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