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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČNB

Česká národní banka

DPH

daň z přidané hodnoty

EHS

Evropské hospodářské společenství

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

EU

Evropská unie

Listina

zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve
znění pozdějších předpisů

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OSN

Organizace spojených národů

SŘ

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Ústava

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších předpisů

ve z. p. p.

ve znění pozdějších předpisů

ZDP (zákon)

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

ZSDP

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů

ZÚFO

zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů
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ÚVOD
Člověk, který něco píše, aby se ujistil, že je kumštýř, je s odpuštěním trouba.
Jan Werich

Cílem této rigorózní práce má být komparace právních úprav daní z příjmů
fyzických a právnických osob v evropských zemích. Daně z příjmů jsou specifickou
daňovou oblastí, v níž se odráží zvláštnosti každého státu a ekonomické i sociální
poměry té které země; je proto téměř vyloučeno, abychom našli dvě země, které by
měly totožnou právní úpravu, protože každá z nich odpovídá, nebo by v ideálním
případě měla odpovídat, konkrétní situaci a vývoji v zemi. Není proto ani možné
určit, která z právních úprav je lepší či horší, protože pro každou zemi je optimální
něco jiného a to, co je v jednom státě fungující, může mít v jiném státě nedozírné
následky. Co bych tedy měla srovnávat? A lze vůbec srovnávat? Rozhodla jsem se
nejít cestou popisu právních úprav daní z příjmů v evropských státech, ale zvolila
jsem si cestu, která poskytuje spíše představení daní prostřednictvím jejich
jednotlivých prvků, cestu, která má ukázat na zvláštnosti a odchylky těchto
konstrukčních prvků a která snad přináší odpovědi na otázky, v čem by mohly být
tyto zvláštnosti přínosné a použitelné i v oblasti českého právního řádu, nebo
naopak, proč je jejich využití v našich podmínkách vyloučeno.
V dnešní době, kdy již není problém odstěhovat se ze svého domovského
státu a začít žít v jiném členském (i nečlenském) státě Evropské unie, se domnívám,
že alespoň minimální představa o daňovém systému, zejména pak o dani z příjmů,
je jedním ze základních kritérií pro výběr cílové země. Tato práce chce ukázat, co
v oblasti důchodové daňové povinnosti čeká českého občana či českou obchodní
společnost nebo jinou českou právnickou osobu v případě, že se rozhodne přesídlit
do jiného evropského státu.
Téma daně z příjmů jsem si vybrala, protože je to problematika, která mě
zajímá, je to živá a stále se vyvíjející oblast. Navíc je součástí našich každodenních
životů, a v době, kdy je kladen čím dál tím větší důraz na finanční gramotnost
10

jedince, je to téma pro lidskou existenci praktické a pro právníka je neméně důležité,
než pro finančního poradce, se v této oblasti orientovat, protože se dotazům ze sféry
zasahující jedince každý den jistě nevyhne. Daň z příjmů fyzických osob se týká
všech lidí, kteří získávají jakýmkoliv legálním způsobem prostředky na svoji obživu.
Ačkoliv osobní potřeby a možnosti každého z nás jsou velmi specifické, daň
z příjmů je daní všeobecnou a její právní úprava je univerzální, měřící všem
stejným metrem. Přesto se v české právní úpravě, stejně jako v evropských právních
úpravách, můžeme setkat se snahou zákonodárců zohlednit určité skupiny osob a
jejich osobní dispozice a potřeby, projevující se pak v legislativě řadou výjimek a
výjimek z výjimek. Čím větší je ale snaha brát ohled na co nejširší vrstvy jedinců,
tím více se pak daňové zákony jeví jako nesrozumitelné, komplikované a zbytečně
rozsáhlé, snižují míru právní jistoty v oblasti daňového práva a snaha o dosažení a
udržení základního daňového povědomí je téměř nemožná i pro daňové poplatníky
s právním vzděláním, natož pro ostatní občany.
Kritiku umocňuje i fakt, že právní úprava daní je jednou z nejčastěji
měněných právních oblastí v České republice, stejně jako ve světě. Příčinou je
skutečnost, že dosavadní úprava přestává vyhovovat novým podmínkám a vyžaduje
změnu a přizpůsobení se těmto podmínkám, což vyvolává další a další nabalování
novelizací na již existující legislativu a to vede k prohlubování nepřehlednosti a ke
snižování orientace v oblasti daňových předpisů.
Mnohé státy se proto v posledních letech snaží zákony zjednodušit a
„zpřístupnit“ svým občanům. V evropských zemích dochází k reformám daňových
zákonů a je jedno, jestli jde o reformy zcela radikální nebo jen upravující některé
z prvků daně. V každém případě reforma kteréhokoliv státu může být inspirací pro
ostatní země, ať ve smyslu pozitivním (kdy přeberou reformní prvky) nebo ve
smyslu negativním (kdy to, co se v jedné zemi zavedlo nově, se v jiné zemi
nezavede nebo po mnohaleté existenci zruší).
K důchodovým daním patří, vedle daně z příjmů fyzických osob, také daně
ze zisků obchodních společností a dalších právnických osob. Protože se jedná o
11

subjekty nikoliv reálné, ale pouze právní, je obvyklé, že v daňových zákonech
nebývají zohledňovány zájmy jednotlivých společností, ale většinou pouze zájmy
státu. Přesto, že se v této práci zabývám právní úpravou daně z příjmů obou
kategorií, větší důraz bude kladen na daně z příjmů osob fyzických a to především
proto, že právní úpravy v jednotlivých státech se od sebe liší mnohem více, než u
osob právnických.
Tato rigorózní práce odpovídá struktuře zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů. Východiskem práce je výklad a seznámení s jednotlivými prvky daňové
konstrukce, které představím a vysvětlím, včetně minimálního historického exkurzu
do vývoje důchodové daňové problematiky a základů českého daňového řízení. Ve
druhé části poskytuji náhled do oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. Ve třetí
části se zabývám prvky daně u evropských států, se snahou ukázat na jejich
vzájemné významné odlišnosti. Závěr rigorózní práce pak představuje srovnání
české právní úpravy s obvyklou evropskou úpravou a snahu nastínit takové prvky a
směry, které by se mohly nebo měly aplikovat i v České republice.
Během úvah o rigorózní práci jsem si kladla otázku, zda rozebrat daň
z příjmů fyzických a právnických osob maximálně u dvou nebo tří států a
poskytnout detailní analýzu, nebo zda bude lepší ukázat ne tolik detailní, zato ale
komplexní pohled na daň napříč různými evropskými státy, a to nejen unijními.
Druhý způsob se mi zdál vhodnější a pro čtenáře snad zajímavější. Proto obsah této
práce tvoří poznatky ze zemí „staré Evropy“, ale i z tzv. „nové Evropy“, tj. ze
dvanácti nedávno přistoupivších členských států, ale i údaje z kandidátských zemí.
Celkem jsem se zabývala daní z příjmů fyzických a právnických osob čtyřiceti šesti
států v různé míře rozpracování, v závislosti na tom, v jaké míře byly právní
prameny, z nichž jsem čerpala, dostupné.
Skutečnosti uváděné v této rigorózní práci jsou, v oblasti české právní
úpravy, platné pro zdaňovací období roku 2009. V oblasti evropské právní úpravy
pak pro zdaňovací období roku 2008, 2007, nejdéle 2006.

12

Část první: PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘÍJMŮ
FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE
Kapitola 1. Vymezení základních pojmů

Předmětem této práce není historický vývoj daně z příjmů, ale platná právní
úprava v České republice a v evropských státech, přesto si dovolím zde stručné
historické minimum nabídnout, aby bylo zřejmé, na jakých základech se dnešní daň
z příjmů fyzických a právnických osob vyvíjela a o jaké vývojové myšlenky se
opírala.
První platby, které by se daly nazvat daněmi, se objevovaly již v otrokářské
společnosti a měly naturální charakter. Ve starověkém Řecku byly daně dobrovolné
a byly projevem sounáležitosti občana ke státu. V období feudalismu dávky
určovali panovníci, šlechta, stavy, a to jen svým rozhodnutím a poddaní tak neměli
příliš možností, jak se této svévoli bránit. Jednalo se o dávky peněžní, odvíjející se
nikoliv od příjmů poplatníků, ale od jejich majetku, obvyklou formou byly též
dávky v podobě zemědělských výnosů nebo v podobě práce pro panovníka (robota).
Dávky byly neobjektivní a nijak nezohledňovaly platební možnosti poplatníků.
Od roku 1517 můžeme hovořit o stavovském monopolu na správu berní.
Český stavovský sněm totiž představil tzv. Berní předpis zavádějící na území
dnešního českého státu všeobecnou daň z majetku a daň z výnosu z kapitálu. Proto
je tento předpis považován za první ucelený předpis české úpravy daňové
soustavy. 1
V období liberalismus se objevily první ucelené soustavy daní přímých a
nepřímých, jakožto pravidelných plateb. Přímé daně se dělily na daň výnosovou
(základem byl výsledek výroby nebo vnější znaky /počet oken, výměra pozemku/, tj.
zdanily se ne příjmy, ale prostředky k dosažení, respektive šlo o daň za provozování
„podnikatelské činnosti“) a daň důchodovou (kterou se zdanily příjmy a platební
1

ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 25.
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schopnosti). Obdobné dělení zachovával na území bývalé Československé
republiky později i zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních. 2 Rok 1789 s sebou
přinesl Deklaraci práv člověka a občana jakožto první vymezení zásad daňové
způsobilosti, tedy povinnosti každého občana podle své platební schopnosti a jmění
přispívat na udržení státní moci a na výdaje státní správy. 3
V roce 1799 vznikla první obdoba skutečné důchodové daně daň ze zisku ve
Velké Británii. Jejím smyslem bylo zajistit financování válek proti Napoleonovi.
V roce 1803 byla daň rozšířena na všechny příjmy, ovšem po vítězství nad
Napoleonem byla daň dočasně zrušena, aby ji zadlužená Velká Británie později
opětovně zavedla. 4
Pokud jde o daně z příjmů právnických osob, jejichž vybírání je spjato
s účetnictvím, mohli bychom říci, že dokud nebylo účetnictví, nemohla být placena
ani tato daň. Opak je však pravdou. Ve středověku se totiž nedostatek účetních
podkladů nahrazoval jinými prostředky a údaji, takže daň byla placena například
podle počtu tovaryšů či podle velikosti statku. Je tedy zřejmé, že se nejednalo o daň
ze zisku v pravém slova smyslu, ale o jakousi daň za provozování podnikatelské
činnosti. Skutečná daň ze zisku se objevila právě až se zavedením řádného
účetnictví.
Od počátku 20. století státy provádějí daňové reformy, zavádějí povinnost
podávat daňové přiznání a stanovují progresivní sazby daně. V důsledku
hospodářské krize na počátku 30. let 20. století vznikla potřeba tvorby finančních
prostředků, což způsobilo zvýšení daňové kvóty 5 ve vyspělých státech až na 30%
2

GERŠLOVÁ, J., SEKANINA, M. Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a
společenských souvislostech. Praha: Libri, s.r.o., 2003, s. 78.
3
PAŘÍZKOVÁ, I. In MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa, 2. díl. Brno: Masarykova
univerzita v Brně, 2004, s. 144.
4
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003, s. 159.
5
Daňové kvóty představují mezinárodní srovnávací makroekonomický ukazatel pro podíl vybraných daní
příslušného státu na jeho hrubém domácím produktu (HDP). Údaje publikuje Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj. Jednoduchá daňová kvóta se vypočítá jako poměr výnosu daní a cel (čili odváděné daně) k
HDP v běžných cenách. Složená daňová kvóta se vypočítá jako poměr výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní
pojištění a sociální zabezpečení k HDP v běžných cenách. Srov. ONDROVÁ, E. ČR v daňovém srovnání
s okolními zeměmi. Daně a svět [online]. Finance.cz, 1995-09-21 [cit. 2008-07-08]. Dostupný z:
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/121559-cr-v-danovem-srovnani-s-okolnimizememi/?form4080%5BEdit%5D=1>.
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HDP. Trend pak pokračoval i po druhé světové válce. To přirozeně vedlo
k postupné destimulaci daňových subjektů.
V období první republiky byla mj. zákonem č. 76/1927 Sb., o přímých
daních provedena daňová reforma, na které se významnou měrou podílel tehdejší
ministr financí Karel Engliš. Tento zákon sjednotil všechny přímé daně – daň
důchodovou a daně výdělkové, mezi které patřily všeobecná a zvláštní daň
výdělková, daň pozemková, daň domovní, daň rentová, daň z tantiém a vyššího
služného. Došlo ke snížení sazby daně z podnikání, což vedlo k poskytnutí lepších
podmínek pro tvorbu nových kapitálových zdrojů, byly omezeny daňové přirážky
obcí, okresů i zemí a stanoveny podmínky pro spravedlivější zdanění podniků. 6
Karel Engliš se snažil prosadit pojetí, v němž rozděloval daňové subjekty na
domácnosti a podniky, podle toho, zda se jednalo o jednotky spotřební (domácnosti)
nebo o jednotky výrobní (podniky). 7 Tomu také odpovídalo pojetí daní po
provedení daňové reformy. Daň důchodová se platila za celou domácnost, z příjmů
všech členů rodiny. Domácností se rozuměly jak svazky založené manželstvím, tak
soužití toliko faktická. Všeobecné výdělkové dani podléhaly podnikající subjekty, a
to jak podnikající osoby fyzické, tak malé podniky. Velké podniky podléhaly
zvláštní výdělkové dani. 8
Prvky úpravy přímých daní podle Engliše se inspirovaly některé evropské
daňové zákony. Nejblíže tomuto pojetí má současný švýcarský Spolkový zákon o
přímých daních, ačkoliv ani ten neobsahuje úpravu zcela shodnou s našim
prvorepublikovým zákonem o přímých daních, protože se orientuje pouze na
úpravu daní důchodových. Nicméně je zřejmé, že se Švýcaři inspirovali naší
daňovou úpravou, ať už se jedná o pojetí subjektu daně, kterým je mj. i domácnost,
nebo pokud jde např. o daňová pásma a výpočet daně vůbec.

6

GERŠLOVÁ, J., SEKANINA, M. Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a
společenských souvislostech. Praha: Libri, s.r.o., 2003, s. 78.
7
ŠMÍDOVÁ, I. Život a dílo prof. JUDr. Karla Engliše. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, s. 4.
8
Zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních.
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V roce 1948 se nejen v daňové oblasti začaly objevovat tendence
k diskriminaci příjmů z podnikatelské činnosti. Nejdříve se tyto tendence
projevovaly nižším daňovým zatížením příjmů z pracovního poměru v porovnání
s příjmy kapitálovými. Od roku 1954 se daňový systém rozdělil na daně placené
podnikatelskou sférou a poplatky placené obyvatelstvem. Sféra podnikatelů měla
představovat hlavní zdroj veřejného rozpočtu a proto byla neúměrně zatížená
daňovým břemenem. Stejně neúměrně pak bylo zdaněno i soukromé podnikání.
Reforma z roku 1954 mj. zavedla důchodovou daň z družstev a jiných organizací,
daň z obratu a daň z výkonu.
Od 70. let 20. století dochází ke snižování daňové zátěže, do popředí se
dostávají nepřímé daně a objevují se první pokusy o mezinárodní harmonizaci daní
prostřednictvím EHS. I v současnosti můžeme sledovat pokračování trendu
zvyšování významu nepřímých daní, k němuž přispěla harmonizace daně z přidané
hodnoty na území členských států EU. Státy spolupracují mj. v oblasti zamezení
dvojího zdanění, v oblasti boje proti daňovým rájům a ve vzájemném poskytování
daňových informací. 9 Dalším trendem je pak zjednodušování daňové administrativy,
zavádění rovné daně a snahy o přilákání investorů.
V roce 1990 byla daň z příjmů tvořena důchodovou daní, zemědělskou daní,
daní ze mzdy, daní z příjmů z literární a umělecké činnosti a daní z příjmů
obyvatelstva. Podniky byly povinny do státního rozpočtu poskytovat odvody
z mezd, ze zisku, z odpisů základních prostředků a odvody cenové a regulační.
Důchodové dani podléhaly podniky, jejichž zakladateli byli národní výbor, družstva,
zájmová sdružení občanů, obchodní společnosti aj. Předmětem daně byl zisk.
Zemědělská daň postihovala všechny příjmy z užívání pozemků vedených
v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda a poplatníkem byl tedy uživatel
takových pozemků. Daní ze mzdy se zdaňovaly mzdy a platy a tuto daň bylo možné
snížit či zvýšit v závislosti na počtu vyživovaných osob, pohlaví a věku. Dani
z příjmů z literární a umělecké činnosti podléhaly příjmy z tvůrčí činnosti literární a
9

ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 20 – 24.
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umělecké a příjmy z činnosti výkonných umělců. Konečně daň z příjmů
obyvatelstva dopadala na soukromé podnikatele.
Pro Českou republiku byl z hlediska daní významný rok 1992, kdy byl
definitivně opuštěn vzor sovětské ekonomiky přetrvávající od roku 1954. Již
koncem roku 1989 stát zvolna začal podporovat soukromé podnikání a v roce 1991
obohatil daň z příjmů obyvatelstva o řadu úlev a odčitatelných položek. K 1. lednu
1993 pak byla provedena zásadní daňová reforma, v rámci níž byl přijat zákon o
dani z příjmů upravující daň z příjmů fyzických osob (sjednocující daně ze mzdy,
z příjmů z literární a umělecké činnosti a z příjmů obyvatelstva) a daň z příjmů
právnických osob (sjednocující daň důchodovou a zemědělskou). 10

Zdanění je veřejným právem řízený převod hodnot ze soukromé do veřejné
sféry, k němuž dochází v rámci ústavního pořádku na základě zákona.
Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu, která je
neúčelová, neekvivalentní, nenávratná a konkrétně v případě důchodových daní
pravidelně se opakující.
Daň představuje jednostrannou povinnost, jíž neodpovídá žádné právo na
konkrétní přímé plnění ze strany státu. 11
Hlavním úkolem daňového systému je opatřit příjmy na veřejné služby a
přerozdělit příjmy mezi občany. Daňový systém by měl zvýšit příjmy vytvořením
takových podmínek, aby práce, kapitál a přírodní zdroje mohly být využívány co
nejefektivněji. 12
Podle názoru švédského ministerstva financí v moderních společenstvích
existují státem poskytnuté služby, jichž může využívat každý. Jde např. o sociální
služby, zdravotní péči, školství, justici, ochranu životního prostředí. Všechny tyto

10

ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 25 – 37.
GERŠLOVÁ, J., SEKANINA, M. Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a
společenských souvislostech. Praha: Nakladatelství Libri, s.r.o., 2003, s. 76.
12
Recent Developments in the Norwegian Tax System [online]. Ministry of Finance, 2006-02-16. [cit. 2008-0522]. Dostupný z: <http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/Economic-Policy/topics/RecentDevelopments-in-the-Norwegian-Tax-System.html?id=418105>.
11
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služby jsou financovány mj. právě pomocí daní, jejichž objem je odlišný stát od
státu. Druhým úkolem daní je stimulovat ekonomickou a ekologickou výkonnost
společnosti, což znamená, že škodlivé činnosti by měly být dražší než činnosti
mající pozitivní dopad na celou společnost. Posledním aspektem daní je jejích
spravedlnost, která se promítá do způsobu výpočtu základu, ze kterého se výše daně
určuje. Osoby s vyššími příjmy platí vyšší daně než osoby s nižšími příjmy, které
navíc potřebují vyšší podporu od státu. Na základě této skutečnosti pak dochází
k přerozdělování prostředků mezi těmito skupinami. Přerozdělování může být
přímé, spočívající např. v poskytování dávek sociálního zabezpečení, nebo nepřímé,
kdy se každý může bezplatně vzdělávat na veřejných školách. 13

1.1.

Prameny právní úpravy
Základní a ústavní pramen pro úpravu daní představuje ustanovení čl. 2 odst.

3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve z. p. p. (dále jen „Ústava“),
které nám sděluje, že státní moc slouží všem občanům a lze ji vykonávat jen
v případech, v mezích a způsoby, které zákon stanoví. 14 Obdobné tvrdí i ustanovení
čl. 4 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve z. p. p. (dále jen
„Listina“), které v odstavci 1 říká, že povinnosti mohou být ukládány toliko na
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 15
Tato ústavní norma, co se daní týká, jde dokonce ještě dál, když v ustanovení čl. 11
odst. 5 stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 16
Prováděcím zákonem k tomuto ustanovení Listiny se stal zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve z. p. p. (dále jen „ZDP“), který poskytuje komplexní
hmotněprávní daňovou úpravu jak pro osoby fyzické, tak pro osoby právnické.
Tento zákon byl k 1.1.2009 asi 93x novelizován, přičemž zásadní systémové změny
byly obsahem pouze jedenácti novel. Zbývající novely byly důsledkem přijetí
13

Swedish taxes. Information material of Ministry of Finance [online]. 2003 [cit. 2008-05-22], s. 5. Dostupný z:
<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/02/15/740c9781.pdf>.
14
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 2 odst. 3.
15
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 4 odst. 1.
16
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 5.
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jiných zákonných úprav, které vyžadovaly odpovídající změny ve zdaňování příjmů
nebo se jednalo o technické novely. 17 Četnost novelizací bohužel čím dál tím více
komplikuje a znesnadňuje pochopení zákona a orientaci v něm. Jednou z posledních
významných novel je zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
s účinností od 1. července 2008.
Procesněprávní problematikou daně z příjmů, respektive otázkami daňového
řízení se zabývá zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve z. p. p. (dále
jen „ZSDP“), který upravuje správu daní a poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a
odvodů za porušení rozpočtové kázně, které jsou příjmy jak státního rozpočtu,
státních finančních aktiv, státních fondů nebo Národního fondu, ale také rozpočtů
územních samosprávných celků, tj. rozpočtů obcí a krajů, a to v poměru určeném
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům, ve z. p. p. Zákon obsahuje procesní úpravu,
která vylučuje použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve z. p. p. (dále jen
„SŘ“). Výjimku představuje pouze ustanovení § 99 ZSDP, když umožňuje
vyřizování stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu
správce daně podle ustanovení § 175 SŘ.
Vedle těchto zákonných právních norem je na místě zmínit také existenci
nařízení vlády a prováděcích předpisů ministerstev a jiných správních úřadů.
Opomenuty nesmějí být ani mezinárodní smlouvy a prameny mezinárodního práva
a právní předpisy Evropské unie. O těchto dvou skupinách právních pramenů,
pocházejících mimo území České republiky, bude pojednáno ve druhé části této
rigorózní práce.

1.2.

Pojem daně z příjmů
Daň z příjmů je signifikantní složkou daňových soustav většiny států a vedle

zajišťování finančních prostředků do veřejných rozpočtů je významná také tím, že
17

RŮŽIČKA, J. Daňová reforma 2008 pod drobnohledem. Daňové zákony 2008. Olomouc: Rubico, 2008, s. 5.
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v pravidelných intervalech dopadá na příjem poplatníka a zasahuje tak do jeho
soukromé sféry. Daň můžeme charakterizovat následujícím vymezením: daň přímá,
která je adresována každému poplatníkovi podle jeho důchodových (příjmových)
poměrů; daň důchodová, zatěžující peněžité příjmy i naturální prospěch poplatníka;
daň vybíraná srážkou i na základě daňového přiznání; daň s totožnou osobou
poplatníka a plátce i daň, kde osoba poplatníka s osobou plátce nekoresponduje. 18
Přímá daň znamená, že poplatník platí daň přímo ze svého příjmu (zisku) bez
možnosti převést tuto povinnost na jiný subjekt – účetně to znamená, že daň
zatěžuje poplatníkův majetek a o odvedenou daň se snižují jeho aktiva. Daň
můžeme charakterizovat i jako subjektivní či osobní, neboť zohledňuje platební
schopnosti poplatníka a každý poplatník ji platí podle výše svého příjmu. Dalším
znakem je označení daně jako daň ad valorem, což znamená, že daň se určuje podle
ceny zdaňovaného základu. 19 Podle čl. 11 odst. 5 Listiny lze daně a poplatky
ukládat jen na základě zákona. Tato ústavní norma je naplněna zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů ve z. p. p., který zvlášť odděluje daň z příjmů
fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.
Daň z příjmů a vůbec celá daňová soustava je ovládána daňovými zásadami,
z nichž některé formuloval již ekonom Adam Smith ve svém Pojednání o podstatě a
původu bohatství národů z roku 1776. První zásada je nazývána zásadou rovnosti a
vyjadřuje, že každý by měl platit daně podle svých možností. V současném chápání
je tato zásada vymezena jako princip spravedlnosti. Spravedlnost můžeme dále
rozlišovat na horizontální, což znamená, že poplatníci se stejnými příjmy platí
stejné daně, a na spravedlnost vertikální, která vyjadřuje, že poplatník s vyššími
příjmy platí vyšší daň než poplatník s příjmy nižšími. Druhou zásadou je přesnost či
určitost. Poplatník musí mít jistotu o tom, v jaké výši má daň platit. Třetí zásadou je
pohodlnost platby. Platba daně má poplatníkovi co nejvíce vyhovovat, tj. k platbě
má docházet v době, kdy má poplatník prostředky na zaplacení daně. Čtvrtou a
18

MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ I. a kol. Finanční právo a finanční správa 2. díl. Brno: Masarykova univerzita,
2004, s. 11 – 12.
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poslední zásadou je snaha o co nejnižší náklady výběru daně, dnes nazývána jako
princip efektivnosti. Poplatník má zaplatit co nejméně navíc, než kolik skutečně
přijde do veřejného rozpočtu. 20
Někteří dnešní autoři výše uvedené zásady rozšiřují o další, jiní tvrdí
existenci pouze těchto čtyř s tím, že všechny ostatní jsou pouhou modifikací oněch
základních zásad. Tak např. Květa Kubátová definuje pět kritérií „dobrých daní“ –
spravedlnost, efektivnost, daňové stimuly (pozitivní vlivy na ekonomické chování
subjektů), makroekonomickou pružnost (správné působení na makroekonomické
agregáty) a právní perfektnost a politickou průhlednost. 21
Daně plní několik základních funkcí. Funkce alokační znamená, že tržní
ekonomika není vždy schopná zabezpečit poskytnutí všech statků a v určitých
případech musí zasáhnout stát a poskytnutí tzv. veřejných statků, jako je např.
zdravotnictví nebo školství, zajistit. Tržní ekonomika se dále musí vyrovnat s
existencí externalit (to jsou užitky nebo škody vznikající jako vedlejší produkt trhu,
např. očkování nebo znečištění přírody továrnou) a s nedokonalou konkurencí
v podobě monopolů, což znemožňuje efektivní využívání veřejných statků. 22
Funkce redistribuční představuje spravedlivé přerozdělování příjmů ve společnosti,
a to od bohatých směrem k chudým. Funkce stabilizační vyjadřuje schopnost daně
působit na vývoj ekonomiky. Funkce fiskální je funkcí historicky nejstarší a
současně funkcí nejdůležitější. Vyjadřuje skutečnost, že úkolem daní je především
financovat veřejné rozpočty, ze kterých jsou potom poskytovány prostředky na krytí
veřejných výdajů. 23 Funkce stimulační znamená, že pomocí daní je možné působit
na poplatníky a ovlivňovat tak jejich chování. A konečně funkce regulační je
výrazem skutečnosti, že nastavení daňového zatížení ovlivňuje činnost daňových
subjektů a má vliv na ekonomiku jako celek i na jednotlivé hospodářské oblasti. 24
20
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Ekonomové vědí, že s daňovou problematikou se pojí dva významné efekty.
Důchodový efekt znamená, že daň snižuje důchod poplatníka. Proto je potřeba buď
snížit také příjem nebo zvýšit pracovní úsilí, čímž poplatník nahradí příjem ztracený
v podobě daně vyšším pracovním zatížením na úkor volného času. Jde tedy o
stimulační faktor.
Substituční efekt je faktorem nestimulačním. Uložená daň zvyšuje cenu
statku na rozdíl od statku nezdaněného. Bude-li se zdát sazba daně ze mzdy
poplatníkům příliš vysoká a mzda po zdanění neodpovídající odvedené práci, vzdají
se příjmů ze zaměstnání a budou získaný volný čas raději věnovat svým zálibám i
za cenu toho, že přijdou o část pravidelného příjmu. 25
Daň z příjmů fyzických osob můžeme charakterizovat pomocí základních
konstrukčních prvků. Je nutno zde poznamenat, že co autor, to jiný názor na to,
kolik a jakých konstrukčních daňových prvků existuje. Tak např. Mrkývka,
Pařízková a Radvan rozlišují osm prvků: daňový subjekt, objekt, základ, sazba,
korekční prvky, rozpočtové určení, správce daně, podmínky placení daně. 26 Grúň
naproti tomu uvádí prvky pouze čtyři: subjekt, předmět, základ a sazbu. 27 Je však
očividné, že tato a i další možná pojetí daně se liší toliko svojí šíří, nikoliv však
konečným obsahem. Pro přehlednost této práce jsem se držela následujících
konstrukčních prvků: předmět daně, subjekt daně, základ daně, sazba daně a
korekční prvky daně.

1.3.

Předmět daně
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a

funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy
z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. 28 Předmětem daně
z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a nakládání
25
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28
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 3 odst. 1.
26

22

s veškerým majetkem právnické osoby. 29 V ustanovení § 3 odst. 2 ZDP se
konstatuje, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. 30
Můžeme tedy tvrdit, že příjmem je jakákoliv hodnota, která přináší poplatníkovi
užitek. Nepeněžitý příjem je oceňován podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, ve z. p. p. Mimo obvyklé nepeněžité příjmy jako jsou např. nemovitosti,
know-how, autorská práva atd., lze za nepeněžitý příjem také považovat poskytnutí
bezplatné stravy, ubytování, dopravy, pokud jsou tyto služby v přímé souvislosti
s výkonem činnosti podnikatele. 31
Zákon o daních z příjmů dále vymezuje příjmy, které za předmět daně
nepovažuje a příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Předmětem daně nejsou
příjmy fyzických osob získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního
právního předpisu, dědictví, dary, úvěry a půjčky (s výjimkami), příjmy z rozšíření
nebo zúžení společného jmění manželů, příjmy plynoucí z titulu spravedlivého
zadostiučinění přiznaného ESLP, příjmy z domácích prací v zahraničí a částky
uhrazené zdravotními pojišťovnami při překročení limitů regulačních poplatků. 32
Předmětem daně nejsou ani příjmy upravené v ustanovení § 6 odst. 7 (např. náhrady
cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, do výše
stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve z. p. p., hodnota
osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
poskytovaných

v rozsahu

stanoveném

zvláštním

předpisem,

hodnota

poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvku na jejich udržování, náhrady výdajů
za opotřebení vlastního nářadí aj.) 33
Předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou příjmy získané nabytím
akcií, zděděním nebo darováním, příjmy získané vydáním pohledávky, příjmy
z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivního odpadu a příjmy z titulu
spravedlivého zadostiučinění přiznaného ESLP. Speciálně je pak předmět daně
29
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31
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vymezen pro neziskové organizace (tj. poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem
podnikání a dosahování zisků), veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny, Fond
národního majetku, Pozemkový fond, společníky veřejných obchodních společností,
komplementáře komanditních společností a poplatníky zřízené k poskytování
veřejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání. Od daně je osvobozena
např. ČNB a právní úprava poskytuje samozřejmě i řadu věcných osvobození. 34

1.4.

Subjekt daně
Poplatník
Subjektem daně je ten, komu ukládá zákon daňovou povinnost. Na označení

takového subjektu se užívá termín poplatník daně, kterým je v případě daně z
příjmů fyzická nebo právnická osoba, která má příjmy podléhající této dani, nebo
která vykonává činnost, se kterou zákon o daních z příjmů spojuje daňovou
povinnost. 35
Poplatníky daně z příjmů fyzických osob ZDP vymezuje dvojím způsobem.
Do první skupiny poplatníků patří tzv. daňoví rezidenti. Podle platné právní úpravy
jde o fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, nebo o fyzické osoby
obvykle se zde zdržující, což zákon dále rozvádí tak, že tyto osoby musí splňovat
podmínku pobytu na území po dobu 183 dnů v kalendářním roce souvisle nebo
v několika obdobích. Do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.
Bydliště na území České republiky zákon definuje jako místo, kde má poplatník
stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě
zdržovat.
Daňovým poplatníkem a daňovým rezidentem jsou také právnické osoby,
což jsou všechny osoby, které nejsou fyzickými osobami, a dále organizační složky
státu podle zvláštního právního předpisu, za podmínky, že mají sídlo nebo místo

34
35

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18 odst. 2-15, § 19.
GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde, 2004, s. 91, s. 134.
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svého vedení na území České republiky. Místem vedení se rozumí adresa místa,
odkud je právnická osoba řízena. 36
Daňoví rezidenti mají uloženou tzv. neomezenou daňovou povinnost, což
znamená, že jsou povinni zdaňovat jak příjem získaný na území České republiky,
tak příjem získaný v zahraničí.
Do druhé skupiny mezi poplatníky - tzv. daňové nerezidenty – patří fyzické
osoby, které nemají na území České republiky bydliště, ani se zde obvykle
nezdržují nebo jsou určeny mezinárodní smlouvou

a nebo na území České

republiky pobývají jen za účelem studia nebo léčení. V případě právnických osob se
jedná o takové z nich, které mají sídlo a místo vedení mimo území České republiky.
Tyto osoby jsou nositeli tzv. omezené daňové povinnosti, která se vztahuje jen na
příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 37
Daňový domicil, tj. podmínky za nichž je poplatník považován za daňového
rezidenta, je kromě národní právní úpravy předmětem mezinárodních smluv
závazných i pro Českou republiku. Jde o dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího
zdanění, které Česká republika uzavřela s jednotlivými státy a o úpravě daňového
tématu na poli Evropské unie. K této problematice dále viz část druhá rigorózní
práce.

Plátce
Subjektem daně je též plátce daně, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která je povinna daň vypočítat, od poplatníka ji vybrat a odvést v příslušné lhůtě
věcně a místně příslušnému správci daně. 38 Je tedy zřejmé, že subjekt daně nelze
ztotožnit pouze s daňovým poplatníkem. Z výše uvedeného vyplývá, že osoba
plátce a osoba poplatníka mohou být rozdílné (např. v případě osoby
zaměstnavatele a jeho zaměstnance), v jiných případech půjde o jednu a tutéž osobu
(např. osobu samostatně výdělečně činnou).
36
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Správce daně
Správa daní je upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve z. p. p. (dále jen „ZSDP“). Tento zákon správu daní definuje jako právo činit
opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových
povinností, tedy zejména jako právo vyhledat daňové subjekty, daň jim vyměřit,
vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat její splnění ve stanovené výši a
době. 39
Ustanovení § 1 odst. 3 ZSDP zavádí legislativní zkratku „správce daně“, pod
kterou rozumí územní finanční orgány a další správní i jiné státní orgány včetně
orgánů územních samosprávných celků. 40 Podle zákona č. 531/1990 Sb., o
územních finančních orgánech, ve z. p. p. (dále jen „ZÚFO“), jsou správcem daně
z příjmů fyzických osob místně příslušné finanční úřady. 41 Místní příslušnost je u
fyzických osob dána místem trvalého pobytu, nebo místem pobytu cizince na území
České republiky. Nemá-li zde fyzická osoba místo trvalého pobytu, je místně
příslušný územní finanční orgán, v jehož obvodu se fyzická osoba převážně zdržuje.
Nelze-li místo trvalého pobytu zjistit, je místní příslušnost dána posledním známým
místem pobytu na území České republiky. V pochybnostech určí místní příslušnost
finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho
působnosti, určí ji ministerstvo financí. 42 Názvy, sídla a působnost upravuje příloha
č. 1 ZÚFO.
Správcem daně z příjmů právnických osob je místně příslušný finanční úřad
poplatníka. Místní příslušnost se řídí místem poplatníkova sídla v České republice,
případně místem, kde má stálou provozovnu nebo místem, kde vykonává na území
České republiky hlavní část své činnosti, případně místem, kde se nachází převážná

39
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část jeho nemovitého majetku, což jsou ostatně podmínky, které platí i pro
podnikající fyzickou osobu. 43
Mezi správcem daně a daňovým poplatníkem neexistuje rovné postavení,
protože správce daně vystupuje při výkonu svých práv a povinností jako
představitel vrchnostenské moci vyplývající z veřejného práva. Správce daně je
povinen dodržovat zákony a jiné právní předpisy a musí šetřit podstatu a smysl
základních práv a svobod daňového poplatníka. 44 Zákon o správě daní a poplatků
proto definuje základní zásady daňového řízení, které mají zabránit, aby správce
daně zneužíval svého dominantního postavení. Mezi stěžejní zásady patří např.
zásada legality, volné hodnocení důkazů, neveřejnost daňového řízení, povinnost
mlčenlivosti, procesní rovnost daňových subjektů aj. 45 Další zásady je pak možno
dovodit z dalších ustanovení ZSDP, tak např. můžeme najít zásadu zákazu průtahů
daňového řízení atd.

1.5.

Základ daně a daňová ztráta
Základem daně je kvantitativní parametr pro určení výše daňové povinnosti

a je jím buď peněžní suma nebo jiný ukazatel, ze kterého se při vyměření daně
vychází. Základ je tedy kvantitativně vyjádřeným předmětem daně. 46
Základ daně z příjmů fyzických osob je částka stanovená zákonem, o kterou
příjmy plynoucí poplatníkovi za příslušné zdaňovací období přesahují výdaje
prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Zdaňovacím
obdobím se pro účely daně z příjmu fyzických osob považuje kalendářní rok, pro
účely daně z příjmů právnických osob kalendářní rok, hospodářský rok, období od
rozhodného dne fůze nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve
kterém byly fůze nebo převod jmění nebo rozdělení zapsány do obchodního

43
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rejstříku, nebo účetní období. 47 Jestliže má poplatník ve zdaňovacím období
průběžně dva nebo více příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně
zjištěných podle jednotlivých příjmů. 48 Obdobné nám říká i ustanovení § 5 odst. 1
ZDP, které zde obsahuje úpravu pouze pro fyzické osoby. Povinnost stanovení
dílčích základů daně pro každý příjem vyplývá z požadavku příčinné součinnosti
mezi vynaloženými výdaji a zdanitelným příjmem. Druhá zákonná definice základu
daně je obsažená v ustanovení § 23 odst. 1 ZDP a je vyjádřením společné definice
pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Základem daně je rozdíl, o který
příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených
od daně, převyšují výdaje, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti
v daném zdaňovacím období. 49 Obě definice jsou spolu v souladu.
U právnických osob se při stanovení základu daně vychází z hospodářského
výsledku. Základ daně je tedy přímo vázán na účetnictví. Úprava toho, jak se
přeměňuje hospodářský výsledek na daňový základ, je obsahem společných
ustanovení ZDP a platí tedy jak pro právnické, tak pro podnikající fyzické osoby.
Zákon uvádí i účetní výdaje, které v žádném případě nelze uznat jako daňové
výdaje.
Ustanovení § 20 ZDP pak obsahuje specifika základu daně týkajícího se
některých poplatníků, kteří jsou právnickou osobou, např. poplatníka, který je
zrušen s likvidací, investiční společnosti, komanditní společnosti, poplatníků, kteří
nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání aj. 50
Další odchylkou je samostatný základ daně z příjmů právnických osob podle
ustanovení § 20b ZDP. Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy
z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku
nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí
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poplatníkům (daňovým rezidentům) ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím
období. 51
Poplatník daně z příjmů nezdaňuje celý svůj příjem, ale má možnost jej
snížit o zákonné výdaje, které se liší podle druhu jeho příjmů. Důležité je prokázání
existence těchto výdajů i účel jejich využití, který musí korespondovat s dosažením,
udržením nebo zajištěním toho kterého příjmu poplatníka. Výdaje se pak uplatňují
v prokázané výši a nebo paušální částkou. Mimo tyto výdaje jde od základu daně
odečíst i další částky, které s dosažením, udržením či zajištěním příjmů nesouvisí.
K tomu dále viz podkapitola 1.7. rigorózní práce.
Daňovou ztrátou se rozumí záporný hospodářský výsledek, resp. rozdíl mezi
výdaji a příjmy, pokud tyto výdaje příjmy převyšují. Při správě daňové ztráty se
postupuje obdobně jako při správě daňové povinnosti. Daňová ztráta se vyměřuje.
Při snižování daňové ztráty se postupuje obdobně jako při zvyšování daňové
povinnosti. 52

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
Příjmy ze závislé činnosti definuje ZDP v ustanovení § 6 odst. 1 jako příjmy
z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, v nichž poplatník při
výkonu práce pro plátce je povinen dbát příkazů plátce; příjmy za práci členů
družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů
komanditních společností a příjmy za práci likvidátorů; odměny členů statutárních
orgánů a dalších orgánů právnických osob; příjmy plynoucí v souvislosti se
současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až
c) nebo funkce. 53
Zákon zná i další příjmy poplatníka, tak např. při bezplatném poskytnutí
vozidla pro služební i soukromé účely se příjmem rozumí částka ve výši 1% vstupní
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ceny vozidla za každý započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla poplatníkovi
plátcem.
V ustanovení § 6 odst. 7 a 9 nacházíme taxativní výčet příjmů, které nejsou
předmětem daně (např. náhrady cestovních výdajů, hodnota osobních ochranných
prostředků, náhrada za opotřebení vlastního nářadí) a příjmů od daně osvobozených
(např. náhrada na rekvalifikaci, stravování, nealkoholické nápoje, nepeněžní dary,
přechodné ubytování). Poplatník příjmů se označuje jako „zaměstnanec“, plátce pak
jako „zaměstnavatel“. Příjmy mohou poplatníkovi plynout jednorázově či
v pravidelných dávkách. Příjmy v ustanovení § 6 odst. 4 se nezapočítávají jako dílčí
příjmy do základu daně, ale jsou samostatným základem daně.
Funkčními požitky jsou funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů
Parlamentu České republiky a poslanců Evropského parlamentu a platy vedoucích
ústředních úřadů státní správy, a dále odměny za výkon funkcí v orgánech obcí,
krajů, ve státních orgánech, občanských sdruženích a komorách. 54
Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti či funkční požitky, zvýšené o
částku pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Má-li poplatník příjem
ze zahraničí, je základem daně příjem z činnosti konané ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o tytéž částky a
snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Pokud Česká republika
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, platí obdobné s tím rozdílem, že
příjem se snižuje o daň zaplacenou v zahraničí v rozsahu, v němž nebyla daň
započtena na daňovou povinnost v České republice. 55

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
Příjmy z podnikání jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství, příjmy ze živností, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních
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předpisů, podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů
komanditní společnosti na zisku. 56
Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou příjmy z užití nebo
poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů
z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem;
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle
zvláštních předpisů; příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních
sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského
zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů; příjmy z činnosti
insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce,
zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního
insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního
právního předpisu. 57
Základem daně jsou tyto příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení nebo příjmy snížené o paušální výdaje.

Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z kapitálového majetku jsou zvláštní kategorií příjmů, protože
obvykle představují samostatný základ daně zdaněný zvláštní sazbou daně a zákon
sem řadí příjmy (zisky) z majetkového podílu na obchodních společnostech,
družstvech, výnosy z držby cenných papírů, podíly na zisku tichého společníka,
různé druhy úroků, dávky z penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky ze
soukromého životního pojištění aj. 58
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Příjmy z pronájmu
Základem daně z příjmů jsou též příjmy plynoucí poplatníkovi z pronájmu
nemovitostí i příjmy z pronájmu movitých věcí, s výjimkou příležitostného
pronájmu. Pokud při určení základu daně nebudou příjmy sníženy o výdaje určené
na dosažení, zajištění nebo udržení těchto příjmů, může poplatník uplatnit výdaje
v paušální výši. V obou případech je povinen vést řádnou a úplnou evidenci o
příjmech a výdajích. 59

Ostatní příjmy
Zákon o daních z příjmů rozlišuje také „zbytkovou“ kategorii příjmů, které
se nevejdou do žádné z výše uvedené skupiny příjmů. Jde o tzv. ostatní příjmy a
patří sem např. příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu
movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem,
příjmy ze zděděných práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, výživné a
důchody, výhry v loteriích a sázkách a jiných podobných hrách, ceny z veřejných
soutěží aj. Osvobozeny jsou příjmy uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 – příjmy
z příležitostných činností, jejichž úhrn nepřekročí ve zdaňovacím období částku ve
výši 20.000 Kč, částku ve výši 500 Kč na jedno včelstvo při celkovém počtu
čtyřiceti včelstev a výhry z loterií a sázek provozovaných na základě povolení podle
zvláštního předpisu.
Základem daně je příjem snížený o prokazatelné výdaje vynaložené na
dosažení příjmů. Drobný chovatel či pěstitel si může odečíst paušální výdaje ve výši
80 % příjmů. 60

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Základem daně je částka, o kterou příjmy poplatníkovi plynoucí ve
zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení (to
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jsou např. provozní výdaje), zajištění (např. správa majetku) a udržení (např. odpisy
majetku). 61 Zákon o daních z příjmů v ustanovení § 24 uvádí demonstrativní výčet
uznatelných výdajů a v ustanovení § 25 i demonstrativní výčet výdajů, které uznat
nelze. Poplatník je povinen prokazovat povahu a použití uplatňovaných výdajů.
Pokud poplatník nevynaložil výdaj na dosažení, zajištění či udržení zdanitelných
příjmů, tj. nesplnil podmínku věcné a časové souvislosti, nemůže být uznán jako
daňový výdaj a základ daně nemůže být o tuto částku snížen. Poplatník musí
pomocí důkazů prokázat, že mu výdaj přinesl zdanitelný příjem. Jeho pouhé tvrzení
této skutečnosti není dostačující. 62 Krajský soud v Plzni ve svém rozhodnutí ze dne
14.5.2002, sp. zn. 30 Ca 137/1999 shrnuje, že pro možnost zahrnout konkrétní
výdaj daňového poplatníka do výdajů daňově uznatelných, jsou stanoveny dva
zákonné předpoklady.
Prvním předpokladem je, že daňový subjekt prokáže vynaložení výdaje a
jeho výši a druhým předpokladem je existence příčinné souvislosti mezi takto
vynaloženým výdajem a poplatníkovým zdanitelným příjmem.

63

Požadavek

kauzálního nexu vyjadřuje, že se musí jednat o výdaje vynaložené na dosažení,
zajištění nebo udržení příjmů, tj. o výdaje za tímto účelem vynaložené. Neznamená
to však nutnost přímé úměry mezi dosaženými příjmy a výdaji. Přímý vztah musí
existovat mezi výdaji a očekávanými příjmy. Proto například nelze do výdajů
zahrnout nepravidelnou leasingovou splátku, neboť předmět leasingu je užíván
pravidelně. Tím dochází k narušení zásady věcné a časové souvislosti a takovou
splátku nelze daňově uznat. 64
Vedle výdajů skutečně vynaložených na dosažení, zajištění nebo udržení
příjmů může poplatník uplatnit tzv. neprokazované výdaje v paušální výši
stanovené procentem z některých příjmů. Tuto možnost má poplatník daně z příjmů
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z podnikání a z jiné výdělečné činnosti ve výši 80%, 60%, 50% nebo 40% 65 a
poplatník příjmů z pronájmu ve výši 30%. 66 Poplatník má možnost volby způsobu
uplatnění výdajů, avšak po provedení volby nelze tento způsob měnit.
Pokud si poplatník vybere uplatnění výdajů v paušální výši, nemůže
v tomtéž zdaňovacím období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu
prodloužit dobu odpisování. Odpisy se povedou tedy pouze evidenčně. 67
Zákon zná také případy, kdy uplatnění výdajů v paušální výši není možné.
Jestliže mezi spoluvlastníky nebo mezi účastníky sdružení nejsou příjmy a výdaje
rozděleny rovným dílem nebo pokud toto rozdělení neodpovídá spoluvlastnickým
podílům, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. 68

Odpisy
Zákon o daních z příjmů určuje zvláštní druh výdajů na dosažení, zajištění a
udržení příjmů. Jde o daňové odpisy, jejichž účelem je promítnout výdaje do více
zdaňovacích období a zahrnout je do daňového základu jen v určité, zákonem
stanovené, výši. ZDP tyto výdaje označuje jako hmotný a nehmotný majetek,
stanovuje taxativně, který majetek může být uplatněn a upravuje formu odčítání,
kterou nazývá odpisováním.
Pro účely odpisování hmotného majetku nám ZDP definuje, co je hmotným
majetkem. Definice je nabízena formou pozitivního i negativního taxativního výčtu
a je obsažená v ustanovení § 26 odst. 2 ZDP. Hmotným majetkem se pro účely
zákona rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se
samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než
40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok; budovy, domy,
byty nebo nebytové prostory; stavby (s výjimkami); pěstitelské celky trvalých
porostů s dobou plodnosti delší než tři roky; dospělá zvířata a jejich skupiny; jiný
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majetek. Hmotným majetkem však nejsou zásoby. 69 Existuje však i hmotný majetek,
zákonem z odepisování vyloučený, např. hydromeliorace, umělecká díla či movité
kulturní památky. 70
Nehmotný majetek byl do ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů
včleněn novelou zákona č. 438/2003 Sb. a představuje zřizovací výdaje, nehmotné
výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je
veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem,
za splnění tří kumulativních podmínek – byl nabyt úplatně nebo vytvořen vlastní
činností; vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden
rok. 71
Odpisováním

se

rozumí

zahrnování

odpisů

z hmotného

majetku

evidovaného v majetku poplatníka, který se vztahuje k zajištění příjmů, do výdajů
k zajištění tohoto příjmu. 72 Odpisování je trvalým snížením hodnoty majetku. 73
Odpisování je právem, nikoliv povinností poplatníka, nemusí k němu vůbec dojít,
může být přerušeno nebo poplatník může provést odpis ve výši ročního odpisu či
odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu.
Odpisování lze zahájit nejdříve po uvedení pořizované věci do stavu
způsobilého obvyklému užívání, tj. po dokončení věci a naplnění technických
funkcí a povinností. Pokud ovšem poplatník uplatňuje své výdaje v paušální výši a
v této době si současně pořídí odpisovatelný majetek, nemusí jej začít odepisovat
hned, avšak může se zahájením jeho odpisování posečkat do doby, kdy se rozhodne
uplatňovat skutečné výdaje. 74 Hmotný majetek odpisuje zásadně jeho vlastník,
kdežto nehmotný majetek může odpisovat též poplatník, který k němu za úplatu
nabyl užívací právo.
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Zákon rozeznává dvě formy odpisování, a to odpisování rovnoměrné a
odpisování zrychlené. Vlastník věci má právo volby s tím, že po provedeném
výběru a zahájení odpisování není obvykle možné způsob odpisování měnit.
Majetek lze odpisovat buď do výše jeho vstupní ceny, což může být např.
pořizovací cena, vlastní náklady na výrobu aj., nebo do výše zvýšené vstupní ceny,
která vedle vstupní ceny zahrnuje následné zhodnocení majetku. Rozdíl mezi
(zvýšenou) vstupní cenou a realizovanými odpisy se nazývá (zvýšená) zůstatková
cena.
Hmotný majetek je rozdělen do šesti odpisových skupin upravených
v příloze č. 1 ZDP. Zařazení do odpisové skupiny je významné pro stanovení
minimální doby odpisování, která se dle jednotlivých skupin liší. Její rozmezí jsou 3
roky až 50 let.
Při rovnoměrném odpisování majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny
maximální procentuální roční sazby pro odpis v daném roce. Poplatník může odpis
uplatnit i v nižším rozsahu, což znamená, že doba odpisování se prodlouží. Při
zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro první
rok odpisování i pro další roky a výše odpisu pro první rok odpisování se vypočítá
jako podíl vstupní ceny a koeficientu, v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl
dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem a počtem let, po které již
majetek byl odepisován. Oba způsoby odpisování mají význam na obchodní
politiku poplatníka, bude tedy záviset jen na něm, která odpisová strategie mu bude
lépe vyhovovat. 75

1.6.

Sazby daně
Jedním z nejdůležitějších institutů, které ZDP upravuje, je sazba daně. Tato

sazba je číselným měřítkem, pomocí kterého se vypočítává výše konkrétní daně. 76
Sazba daně tedy představuje kritérium pro určení výše daňové povinnosti
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poplatníka. Od roku 1993 až do 31.12.2007 byla sazba pro daň z příjmů fyzických
osob upravená v ustanovení § 16 ZDP jako procentní progresivně klouzavá, což
znamenalo, že daňový základ byl rozložen na čtyři daňová pásma, jejichž daňová
sazba se pohybovala v rozmezí od 12% do 32%. Od 1.1.2008 je sazba procentní
lineární, a to v jednotné výši 15%. Od 1.1.2009 mělo dojít k jejímu snížení na
12,5%, nicméně zákonodárci se rozhodli ponechat sazbu nadále ve výši 15%. 77
V tomto případě hovoříme o tzv. základní sazbě daně. Daň se pomocí sazby daně
vypočítá ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o
odčitatelné položky základu daně.
Do výše uvedených změn ustanovení § 16 ZDP obsahoval také odstavec 2,
který zakotvoval ustanovení o zvláštní sazbě daně v jednotné výši 15% pro
samostatný základ daně, do kterého byly zařazeny např. příjmy z výher v sázkách a
ceny z veřejných soutěží. Pro tyto příjmy plynoucí ze zahraničí pak byla stanovená
zvláštní sazba daně v jednotné výši 20%. Po provedení daňové reformy odstavec 2
z ustanovení § 16 ZDP zmizel a zákon ohledně zvláštních sazeb zmiňuje již jen
ustanovení § 36, kde stanovuje zvláštní sazby pro daňové nerezidenty (fyzické i
právnické osoby) pro taxativně vypočtené příjmy, a to ve výši 15% (od 1.1.2009
opět s nerealizovaným snížením na 12,5%), 15% a 5%. 78
Sazba daně z příjmů právnických osob byla od roku 1993 až do 31.12.2007
upravená v ustanovení § 21 ZDP jako procentní lineární a dělila se na sazbu
obecnou a zvláštní. Výše obecné sazby činila 24% a byla určená pro všechny
právnické osoby, na které se nevztahovala sazba zvláštní. Tu zákon stanovil pro
investiční fondy ve výši 5%, pro podílové fondy ve výši 5% a pro penzijní fondy ve
výši 5%. Další zvláštní sazbou byla sazba stanovená na 15% a spadaly pod ni
příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů a další zákonem určené
příjmy, jakožto příjmy tvořící samostatný základ daně podle ustanovení § 20b ZDP.
Od 1.1.2008 je sazba procentní lineární, a to v jednotné výši 21%. Od 1.1.2009
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došlo k jejímu snížení na 20% a s účinností od 1.1.2010 bude sazba snížena na 19%.
Zvláštní sazby daně zůstaly zachovány v nezměněné podobě. 79
Výše sazby má vliv na výnos daně, což ekonomové znázorňují pomocí
jednoduchého grafu, nazvaného jako tzv. Lafferova křivka. Do určité míry zdanění
daňové výnosy rostou, překročí-li však sazba daně tuto hranici, výnosy daně klesají.
Důvodem je fakt, že lidé jsou rozčarování z toho, že většinu příjmů musí odevzdat
státu ve formě daní, a buď preferují před prací a výdělečnou činností volný čas,
případně nečinnost (navíc dotovanou státní podporou), nebo hledají možnosti
daňových úniků a cesty, jak se placení daně vyhnout. 80 Je tedy důležité, aby státy
dokázaly najít svou optimální daňovou sazbu S %.

daňový výnos

maximální výnos

0%

t2%

S%

t1%

daňová sazba

Obrázek č. 1: Lafferova křivka.
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1.7.

Korekční prvky daně
Korekční prvky představují možnost poplatníka snížit svou daňovou

povinnost. Můžeme je dělit na prvky nepřímé a přímé. Nepřímé korekční prvky
jsou ty, které snižují výši daňového základu, čímž dochází k nepřímému
ovlivňování daňové povinnosti, zatímco přímé korekční prvky snižují výši již
vypočítané daně. Zda poplatník bude chtít uplatnit nepřímé korekční prvky záleží
jen na jeho rozhodnutí a toto rozhodnutí za něj nemůže učinit ani správce daně ve
vyměřovacím řízení či v řízení opravném. Pokud by tak správce daně učinil,
postupoval by v rozporu se zákonem, protože by došlo z jeho strany k zásahu do
práv daňového subjektu. 81 Pokud poplatník správce daně požádá o uplatnění
korekčních prvků, je správce daně povinen, jestliže to zákon dovoluje, tyto při
stanovení základu daně zohlednit. 82 Korekční prvky není možné uplatňovat v jiném
než příslušném zdaňovacím období. Výjimkou jsou pouze částky odčitatelných
položek. 83

1.7.1. Nepřímé korekční prvky
Osvobození od daně
Některé příjmy jsou od daně osvobozeny, což znamená, že tyto příjmy
nevstupují do základu daně. 84 Osvobození od daně se týká takových příjmů, které
jsou předmětem daně a mohou být snadno zaměnitelné s příjmy, které předmětem
daně vůbec nejsou. Příčinou je nejspíše právě skutečnost, že ani jedny z těchto
příjmů se nezahrnují do základu daně. Odlišností je však to, že příjmy, které nejsou
předmětem daně, jsou ze zdanění vyloučeny bez dalšího, zatímco příjmy
osvobozené od daně musí splňovat zákonné podmínky osvobození, jinak budou do
základu daně zahrnuty a zdaněny. Zákonným důvodem nezdanění osvobozených
81
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příjmů je to, že tyto příjmy nijak nezvyšují majetek poplatníka, není tedy proč
takové příjmy zdaňovat. 85 Taxativní výčet příjmů od daně osvobozených nám
nabízí ustanovení § 4 ZDP (např. příjmy z prodeje nemovitosti, pokud v ní
prodávající měl alespoň dva roky před prodejem trvalé bydliště; obdobné příjmy
bez ohledu na trvalé bydliště, jestliže od nabytí do prodeje uběhla doba alespoň pět
let; příjmy z prodeje movitých věcí aj.) 86 doplněné o ustanovení § 6 odst. 9 (např.
hodnota stravování, hodnota nealkoholických nápojů, nepeněží plnění spočívající
v možnosti využívat určitá zařízení sloužící zaměstnanci, hodnota nepeněžních darů
k životním a pracovním výročím, hodnota přechodného ubytování aj. 87 ) a § 10 odst.
3 ZDP.
Pokud jde o osvobození týkající se právnických osob, výčet příjmů upravuje
ustanovení § 19 ZSDP (např. členské příspěvky; výnosy kostelních sbírek; příjmy
z cenově regulovaného nájmu bytů; příjmy z provozu malých vodních elektráren do
výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, a to
v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a v bezprostředně
následujících pěti letech; příjmy Fondu dětí a mládeže; příjmy Fondu pojištění
vkladů; příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně apod.). 88 Osvobození
se ale nepoužije, pokud se ho poplatník vzdá oznámením správci daně, a to
nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly
tyto zdroje uvedeny do provozu. 89
Jednou ze základních charakteristik příjmů osvobozených od daně je, že se
nezahrnují se do daňového základu a tedy nesnižují již vypočítaný základ daně.
Druhou odlišností je, že se vůbec neuvádějí v daňovém přiznání, což ovšem
nevylučuje poplatníkovu povinnost unést důkazní břemeno. Jestliže tedy při
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kontrole správce daně vysloví pochybnost, je poplatník povinen tvrzené skutečnosti
prokázat, jinak se vystavuje riziku dodatečného vyměření daňové povinnost. 90

Nezdanitelné části základu daně
Nezdanitelné části základu daně představují částky, které se odečítají od již
stanoveného základu daně. Jedná se o částky, které nesouvisí se zdaňovaným
příjmem poplatníka, ale jsou jím vynaloženy na společenské, bytové, zajišťovací
účely ve stáří aj. účely. Ustanovení § 15 ZDP představuje opět taxativní výčet
těchto částek, mezi které patří např. dary věnované na zákonem stanovené účely a
v zákoně vymezené výši, úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření (úhrnná
částka úroků ze všech úvěrů poplatníka v téže domácnosti nesmí přesáhnout
300.000 Kč), příspěvek poplatníka na jeho penzijní připojištění se státním
příspěvkem (max. 12.000 Kč za zdaňovací období), pojistné na soukromé životní
pojištění (max. 12.000 Kč za zdaňovací období), členské příspěvky člena odborové
organizace (ve výši 1,5% zdanitelných příjmů, max. 3.000 Kč za zdaňovací období)
a úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání (max. 10.000 Kč za zdaňovací
období). 91

Odčitatelné položky
Mezi položky odčitatelné od základu daně ZDP v ustanovení § 34 řadí
daňovou ztrátu, výdaje, které poplatník (fyzická či právnická osoba) vynaložil v
daném zdaňovacím období na realizaci projektů výzkumu a vývoje podle zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve z. p. p. a
odpočet 50% částky, kterou poplatník vypořádal oprávněným osobám jejich
majetkový podíl. Odčitatelné položky lze uplatnit i po daném zdaňovacím období.
Daňovou ztrátou se rozumí záporný hospodářský výsledek, resp. rozdíl mezi
výdaji a příjmy, pokud tyto výdaje příjmy převyšují 92 a odečíst ji lze nejdéle v pěti
90
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zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se ztráta
vyměřuje. 93 Je pouze na vůli poplatníka, zda daňovou ztrátu uplatní, ve kterém
z přípustných zdaňovacích období a v jaké formě (zda jednorázově či vícekrát sníží
základ daně) a pokud tak neučiní vůbec, nemůže za něj základ daně snížit ani
správce daně. 94
Aby si mohl poplatník odečíst výdaje, které vynaložil v daném zdaňovacím
období na realizaci projektů výzkumu a vývoje, musí kumulativně splnit několik
podmínek: vynaložit je ve zdaňovacím období, za které podává daňové přiznání,
musí jít o výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje, v podobě např.
experimentálních, teoretických, konstrukčních aj. prací a musí se jednat o výdaje
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jsou-li tyto podmínky splněny,
lze odečíst 100% výdajů, jinak jen poměrnou část. 95 ZDP také vymezuje podmínky,
za kterých je možno uplatnit výdaje v příslušném zdaňovacím období a za kterých
je možno uplatnit odpočet později. 96
Zvláštní kombinaci výhod můžeme najít v ustanovení § 20 odst. 7 a 8 ZDP,
které upravuje snižování základu daně u právnických osob, založených či zřízených
nikoliv za účelem podnikání, poté, co byl základ daně nejdříve snížen podle
ustanovení § 34 ZSD. V takovém případě mohou poplatníci snížený základ daně
dále snížit až o 30%, maximálně však o 1.000.000 Kč, použijí-li takto získané
prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané
příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících
zdaňovacích obdobích. Jestliže 30% snížení představuje méně než 300.000 Kč, lze
odečíst částku ve výši 300.000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné
vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně snížený podle
ustanovení § 34 ZDP snížit o 30%, maximálně však o částku 3.000.000 Kč, použijíli prostředky takto získané v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů
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(výdajů) na vzdělání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnost.
V případě, že 30% snížení představuje méně než 1.000.000 Kč, mohou odečíst
částku ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však do základu daně. 97

1.7.2. Přímé korekční prvky
Rozdíl mezi přímými a nepřímými prvky spočívá v tom, že u přímých prvků
zákon přesně upravuje konkrétní částky, o které se daň snižuje a v tom, že zde
zákon neponechává na vůli poplatníka, zda tyto prvky uplatní či nikoliv, ale lze
vyvodit povinnost správce daně snížit daň v případě, že tak neučinil poplatník. To
ovšem nelze chápat jako absolutní povinnost správce daně vždy a bez výjimky
vyhledávat a zjišťovat, ale jako povinnost pro případ, že takové zjištění učiní
náhodou v rámci své činnosti.

Sleva na dani
Slevou na dani se rozumí snížení daně o částku stanovenou zákonem,
v návaznosti na činnosti poplatníka nebo v závislosti na jeho vlastní existenci a
sociální situaci.
Sleva na dani je upravená ve společných ustanoveních ZDP, mohou ji tedy
uplatnit jak osoby fyzické, tak osoby právnické.
Tak například může poplatník ve zdaňovacím období uplatnit slevu na dani
ve výši 18.000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, a nebo
částku ve výši 60.000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním
postižením. 98 Poplatník, který do 30. června 2006 zahájil provoz registrační
pokladny nebo do 31. prosince 2006 provedl technické zhodnocení stávající
registrační pokladny, může uplatnit slevu na dani ve výši 8.000 Kč nebo 30%
technického zhodnocení, maximálně však 4.000 Kč na jednu registrační pokladnu a
to ve zdaňovacím období, v němž nárok na slevu na dani vznikl, nejdéle pak ve
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třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících. 99 Zvláštní úpravu slevy na
dani obsahují ustanovení § 35a a § 35b, která se týkají poplatníků, kteří po
poskytnutí příslibu investiční pobídky zahájili podnikání a pro poskytnutí slevy na
dani splňují zákonné všeobecné a zvláštní podmínky.
Druhá skupina slev má svoji zákonnou úpravu obsaženou v ustanovení §
35ba ZDP. Toto ustanovení taxativně konkretizuje částky, o které se poplatníkovi
snižuje daň. Jedná se o částky na poplatníka, na manžela (nemá-li vlastní příjem
přesahující určitou částku), na poplatníka pobírajícího částečný nebo plný invalidní
důchod, na poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P, na poplatníka soustavně
se připravujícího na budoucí povolání. V souvislosti s novelizací ZDP zákonem č.
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve z. p. p. došlo ke změně výpočtu
základu daně z tzv. superhrubé mzdy, 100 což se projevilo vyššími částkami slev.

Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění upravuje ustanovení § 35c a představuje částku, o
kterou se poplatníkovi snižuje vyměřená daň buď formou slevy na dani na
vyživované dítě žijící s ním v domácnosti (pokud již neuplatňuje slevy podle
ustanovení o investiční pobídce), nebo v podobě daňového bonusu.
Vyživovaným dítětem se pro účely určení slevy na dani rozumí dítě vlastní,
osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého manžela a vnuk,
pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,
pokud je toto dítě nezletilé nebo zletilé do dovršení věku 26 let a soustavně se
připravující na budoucí povolání, nebo neschopné takové přípravy či výdělečné
činnosti z důvodu nemoci či úrazu, nebo neschopné z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost. Podmínkou je, že
toto dítě nepobírá plný invalidní důchod. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost
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není na překážku uplatnění slevy na dani. Je-li dítě v domácnosti vyživováno více
poplatníky, může slevu uplatnit pouze jeden z nich v příslušném zdaňovacím
období. Poplatníkovi, který vyživuje dítě pouze jeden nebo více měsíců, se
poskytuje poměrné daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc.
Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění formou slevy na dani na
vyživované dítě vyšší než daňová povinnost, vzniklý rozdíl je daňovým bonusem.
Podmínkou uplatnění daňového bonusu je, že jeho výše činí minimálně 100 Kč,
maximálně pak 52.200 Kč ročně a že poplatník má zdanitelný příjem minimálně ve
výši šestinásobku minimální mzdy. 101
Daňové zvýhodnění tak představuje typ korekčního prvku, který nejenom,
že daňovou povinnost snižuje, ale umožňuje její výši i přesáhnout.

Kapitola 2. Základní aspekty daňového řízení a placení daně

2.1.

Vymezení základních pojmů i některých zvláštních daňových institutů
podle zákona o dani z příjmů a zákona o správě daní a poplatků

Daňové přiznání a splatnost daně
Zdaňovacím obdobím pro osoby fyzické i pro osoby právnické je kalendářní
rok, přičemž právnická osoba si může jako zdaňovací období zvolit i hospodářský
rok, kterým je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo období od
rozhodného dne fůze nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve
kterém byly fůze nebo převod jmění nebo rozdělení zapsány do obchodního
rejstříku, nebo tzv. účetní období. 102
Za poplatníky s příjmy ze závislé činnosti odvádí jejich zaměstnavatel každý
měsíc zálohu na daň a to přímo z jejich mzdy. Pokud nemá poplatník i jiné příjmy
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(s výjimkou příjmů, která má poplatník postupně od více zaměstnavatelů) nebo
pokud nepřesáhne tento příjem ročně 15.000 Kč a pokud příjem nevykazuje
daňovou ztrátu, nemá poplatník povinnost podávat daňové přiznání. Poplatníci,
kteří nepodávají daňové přiznání a podepsali prohlášení k dani, mohou požádat
svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň. Zaměstnavatel v takovém
případě vypočítá daň, kterou ze všech svých příjmů má poplatník zaplatit, porovná
ji s odvedenými zálohami a rozdíl poplatníkovi vyplatí. 103 Prohlášení poplatníka
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků poplatník
podepisuje při nástupu do zaměstnání ve lhůtě 30 dní od nástupu a pak každoročně
do 15. února na běžný kalendářní rok. 104
Poplatníci, kteří mají jiné příjmy než jen příjmy ze závislé činnosti a
poplatníci, kteří mají příjmy ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů současně,
mají povinnost podat daňové přiznání, v němž musí uvést veškeré své příjmy, které
jsou předmětem daně, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je
daň vybírání zvláštní sazbou daně. 105
Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí
nebo na počítačových sestavách totožných s tiskopisem, 106 a to u věcně a místně
příslušného správce daně.
ZSDP rozeznává tři druhy daňového přiznání – daňové přiznání řádné,
opravné a dodatečné. Řádné daňové přiznání podává poplatník nejpozději do tří
měsíců od konce zdaňovacího období, tj. do 31. března následujícího roku.
Výjimkou jsou např. poplatníci, kterým daňové přiznání vypracovává a správci
daně předkládá daňový poradce. Jejich lhůta na předložení daňového přiznání končí
uplynutím šesti měsíců po skončení zdaňovacího období, 107 tj. uplynutím 30.
června následujícího roku. Správce daně může na žádost nebo ex offo prodloužit
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lhůtu pro podání daňového přiznání. 108 V případě smrti daňového subjektu přechází
povinnost předložit daňové přiznání na právního nástupce s výjimkou státu. 109
Opravné daňové přiznání podává poplatník v případech, kdy zjistí, že již
podané daňové přiznání je neúplné, nesprávné nebo jinak chybné. Podmínkou je, že
neuplynula lhůta k podání řádného daňového přiznání. Účelem tohoto přiznání je
tedy odstranit nedostatky původního podání, proto správce daně k již podanému
daňovému přiznání nebude přihlížet. 110
Dodatečné daňové přiznání pak podává poplatník za stejných okolností jako
opravné daňové přiznání, s tím rozdílem, že lhůta pro podání řádného daňového
přiznání již vypršela a toto přiznání se podává s ohledem na rozdíly oproti poslední
známé daňové povinnosti. Tou se rozumí částka daně nebo daňová ztráta ve výši,
jak ji pravomocně stanovil správce daně mlčky, (dodatečným) platebním výměrem
či rozhodnutím o opravném prostředku. 111 Přiznání se podává do konce měsíce po
zjištění odůvodňujících skutečností a ZSDP stanovuje, kdy je poplatník k učinění
tohoto přiznání povinen a kdy oprávněn.
Daňové přiznání spočívá v povinnosti daňového subjektu sám si vypočítat
daň, přiznat její výši a veškeré tyto skutečnosti doložit. 112 S tím souvisí další
povinnost poplatníka, tzv. povinnost unést důkazní břemeno. Poplatník má totiž
odpovědnost za zjištění skutečného stavu věci a prokázání výše daně. Správce daně
má naproti tomu povinnost zjišťovat a osvědčovat skutečnosti vyvracející
věrohodnost či správnost nebo úplnost záznamů a dokladů, které mu poplatník
předložil. Žádný právní předpis ale správci daně neukládá povinnost zjistit skutečný
stav věci přesně. 113 Pokud správce daně vyjádří pochybnost o správnosti údajů
tvrzených poplatníkem, sdělí ji poplatníkovi s výzvou, aby se vyjádřil. Pokud ani
poté poplatník důkazní břemeno neunese, může správce daně přistoupit k vyměření
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daně pomocí pomůcek, kterými ZSDP rozumí listinné doklady, výpisy z veřejných
záznamů, daňové spisy, znalecké posudky atd. Takový postup má však vliv na
průběh dalšího řízení. Tak např. nelze podat dodatečné daňové přiznání na nižší
daňovou povinnost. Vyměření daně pomocí pomůcek je ovšem fakultativním
postupem, správce daně může místo toho přistoupit k dokazování nebo určit daň
protokolárně. Konečně může správce daně předpokládat, že poplatníkova daňová
povinnost je ve výši 0 Kč. 114
Existence důkazního břemene je významná, jelikož představuje průlom do
ústavně zaručených práv jedince, a to na základě veřejného zájmu. Tímto zájmem je
zájem na stanovení, vyměření, vybrání a vymáhání daně a je deklarován
v ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny, kdy je umožněno zasáhnout do vlastnického
práva jednotlivce za účelem výběru daní a poplatků . 115 Z judikatury Ústavního
soudu vyplývá, že takové zásahy jsou ovšem přípustné jen do doby, než správci
daně uplyne oprávnění daň vyměřit nebo doměřit. Pokud by správce daně svoji
činnost prováděl i po uplynutí tříleté prekluzívní lhůty od konce příslušného
zdaňovacího období, jednalo by se o exces porušující základní právní principy
demokratického právního státu. 116
Nebylo by spravedlivé ani možné požadovat po daňovém subjektu, aby
prokazoval všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti.
Je logické, že ZSDP v ustanovení § 31 odst. 8 stanovuje rozsah důkazního břemene
i pro správce daně. Správce daně prokazuje doručení vlastních písemností
daňovému subjektu, existenci skutečností rozhodných pro užití právní domněnky
nebo právní fikce, existenci skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost,
správnost či úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů vedených
daňovým subjektem či existenci skutečností rozhodných pro uplatnění zákonných
sankcí. 117
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Otázka přenosu důkazního břemene je neopominutelná. Problematické je
někdy posouzení, zda daňový subjekt unesl své důkazní břemeno. Protože důkazy
hodnotí a důkazní řízení vede správce daně, může se stát (a v praxi je to velmi
časté), že zhodnotí tuto skutečnosti jinak než daňový subjekt. I když toto odlišné
hodnocení nepochybně často vychází z objektivního pohledu na kvalitu
předložených či navržených důkazních prostředků, občas se stává, že hodnocení
správce daně není v tomto směru objektivní. Někdy se daňový poradce setká se
situací, kdy správce daně požaduje nové a nové důkazní prostředky a poté, co je
provede (nebo také neprovede), nesdělí daňovému subjektu, jak je hodnotil, a pouze
trvá na tom, že subjekt tvrzené skutečnosti neprokázal. Takový postup není
v souladu se zásadou součinnosti stran, což je základní zásada daňového řízení. Je
žádoucí, aby správce daně sdělil, v čem jeho pochybnosti spočívají a jak hodnotil
důkazní prostředky, které měl k dispozici. Platí, že pokud daňový subjekt důkazní
břemeno unesl a správce daně vyměřil daň v rozporu s předloženými důkazními
prostředky, stíhá důkazní břemeno jeho. Pro skutečnost, že přenos důkazního
břemene a povinnosti vyplývající z ustanovení § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP je pro
některé pracovníky správce daně nepopulární a že se mu proto občas chtějí vyhnout,
svědčí i relativně rozsáhlá judikatura. Soud má za to, že stejně jako je daňový
subjekt povinen prokázat v daňovém řízení svá tvrzení zcela jednoznačně a
nezvratně, je povinen správce daně způsobem vylučujícím jakoukoliv pochybnost
prokázat existenci skutečností vylučujících věrohodnost účetnictví, údajů v něm
uváděných a poskytnutých vysvětlení. Jinými slovy, pochybnosti o věrohodnosti,
správnosti či úplnosti účetnictví se musí cestou dokazování proměnit v jistotu o tom,
že účetnictví věrohodné není (srov. 30 Ca 344/97). Pro naplnění povinnosti
založené v ustanovení § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP nestačí pouhé pochybnosti o
tvrzení daňového subjektu o správnosti předložených důkazních prostředků, nýbrž
správce daně musí zcela jednoznačným způsobem věrohodnost, průkaznost,
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správnost či úplnost takových důkazních prostředků důkazními prostředky jinými
vyvrátit (srov. 30 Ca 100/99). 118
Správce daně hodnotí závažnost (důležitost) důkazů pro rozhodnutí a určuje,
jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí. Dále zkoumá, zda
důkazní prostředky byly získány způsobem odpovídajícím obecně závazným
právním předpisům nebo zda v tomto směru vykazují vady. V neposlední řadě
sleduje pravdivost a věrohodnost důkazů, tzn. které skutečnosti, o nichž důkazy
podávají zprávu, lze považovat za pravdivé (dokázané) a které nikoliv. 119 Správce
daně se musí s předloženými důkazními prostředky nějakým způsobem vyrovnat. Je
jeho povinností zjistit skutkový stav dostatečným a zákonným způsobem. Právní
zjištění nesmí být s tímto skutkovým stavem v rozporu a při svém rozhodování
nesmí správce daně porušit pravidla logického vyvozování. 120
Často se v daňovém řízení objevuje nedůvodná selekce při hodnocení
důkazů. Správci nepřihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. Zejména
pokud to svědčí ve prospěch daňového subjektu. Takový postup správce je
nezákonný a má za následek nepřezkoumatelnost případného navazujícího
rozhodnutí správce daně ve věci samé. Ustanovení § 2 odst. 3 ZSDP ukládá správci
daně hodnotit všechny důkazy a samozřejmě toto své hodnocení (jednotlivě i ve
vzájemných souvislostech) uvést v odůvodnění svého rozhodnutí. Jiný postup vede
k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí (srov. 15 Ca 265/97). 121
Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. března nebo
do 30. června kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období, za které se
daňové přiznání podává. Nedodrží-li poplatník tyto lhůty, dostává se do prodlení a
je povinen spolu s daní uhradit též úroky z prodlení dle ustanovení § 63 ZSDP.
Podle ustanovení § 59 ZSDP je daň splatná v české měně, zákon současně
umožňuje poplatníkovi poukázat platbu též v cizí měně s tím, že správci daně bude
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částka připsána opět v českých korunách. Při placení daně v cizí měně si musí
poplatník dávat pozor na den platby, neboť při placení v české měně bude tímto
dnem den odepsání úhrady z účtu poplatníka (resp. den, kdy pracovník správce
daně převzal hotovostní částku), při platbě v cizí měně pak až den poukázání platby
na účet správce daně. Zákon dále rozlišuje, zda byla platba provedena z účtu
vedeného v České republice či vedeného ze zahraničí, neboť i tato skutečnost má
vliv na den platby. Souhrnná částka hotovostních plateb pak nesmí na jednoho
poplatníka přesáhnout částku ve výši 500.000 Kč za rok. V souladu s ustanoveními
§ 60, § 64, § 67 ZSDP je daň možno uhradit jednorázově nebo splátkami, formou
přeplatku na jiné dani či zálohami na daň v případě, kdy skutečná výše daně ještě
není známá.

Záloha na daň
Zákon o dani z příjmů rozlišuje placení záloh ve dvou případech. V prvním
případě, v souladu s ustanovením § 38h ZDP plátce daně vypočte zálohu z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ze základu pro výpočet
zálohy. Základem je úhrn příjmů vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc
nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmů, které jsou vybírány srážkovou
sazbou a s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozeny; takto získaný úhrn
příjmů je pak zvýšen o povinné pojistné, tj. o částku pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecném
zdravotním pojištění. Od takto vypočtené zálohy plátce daně odečte měsíční slevy
na dani a prokázanou částku měsíčního zvýhodnění. Tuto „zálohu po
slevě“ následně plátce srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníkovi. U
poplatníka, který nepodepsal prohlášení k dani, se ke slevám na dani a daňovému
zvýhodnění nepřihlíží. 122
Druhým případem zálohového placení daně je obsah ustanovení § 38a ZDP,
které se týká jiných příjmů, než příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a
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platí jak pro poplatníky – osoby fyzické, tak pro osoby právnické. Zálohy na daň se
platí v průběhu zdaňovacího období. Poplatníci s jinými příjmy než ze závislé
činnosti platí zálohy na daň podle výše své poslední známé daňové povinnosti, tj.
podle toho, jestli jejich současný příjem přesáhne zákonem vymezené hranice
daňových povinností. Poslední daňovou povinností se rozumí částka, kterou si
poplatník sám vypočetl a uvedl v (dodatečném) daňovém přiznání za období
bezprostředně předcházející. Jako minimální hranici daňové povinnosti, při jejímž
překročení je poplatník povinen platit zálohy, zákon určil částku ve výši 30.000 Kč.
V závislosti na míře překročení jednotlivých hranic se zálohy platí buď dvakrát
(pololetně) nebo čtyřikrát (čtvrtletně) do roka. Daň je pak splatná v termínu pro
podání daňového přiznání. 123
Zákon o správě daní a poplatků umožňuje poplatníkovi platit daň formou
záloh i tehdy, jestliže tak rozhodne správce daně či obráceně, umožňuje zrušit
povinnost poplatníka daň zálohovat i za celé zdaňovací období, opět na základě
rozhodnutí správce daně. 124 Ústavní soud ve své judikatuře považuje tuto možnost
změny zálohování za subjektivní právo poplatníka. 125

Srážky
Některé příjmy zdaňované zvláštními sazbami daně, zejména příjmy
z kapitálového majetku či autorských honorářů, se nezahrnují do základu daně
z příjmů, ale jsou zdaněny přímo u zdroje srážkovou daní. Srážku provádí plátce
daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka a
sraženou daň je povinen odvést místně příslušnému správci daně do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen
srážku provést. Pokud tak plátce daně neučiní, bude na něm částka vymáhána jako
jeho dluh. 126
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Zajištění daně
Zajištění daně je institut, k jehož realizaci jsou povinni plátci daně formou
srážky při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka –
nerezidenta členského státu EU v případě, že daň není vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně, ve výši 1% nebo 10% z příjmů vymezených v ZDP. Za
odvedení zajištění daně správci daně je odpovědný plátce daně, což znamená, že
pokud zajištění daně neodvede, nebo jej odvede v nesprávné výši, předepíše mu
správce daně částku k přímému placení. Pokud ani tuto částku plátce daně včas
neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh, leda by mezitím poplatník
uhradil daň, která měla být zajištěná. 127

Zvláštní daňové instituty
Specifickou úpravu daňové povinnosti představují instituty výpočtu příjmu
spoluvlastníka, účastníka sdružení, které není právnickou osobou a výpočet příjmů
spolupracujících osob, tj. osob, které se podílejí na příjmech dosažených při
podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce
svého manžela (manželky) nebo osoby žijící s poplatníkem ve společné domácnosti.
Další zvláštností je daň placená paušální částkou, kterou může uplatnit
poplatník za podmínky, že provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo
spolupracujících osob (s výjimkou manžela), není účastníkem sdružení, které není
právnickou osobou, a roční výše jeho zákonem stanovených příjmů v bezprostředně
předcházejících třech zdaňovacích obdobích nepřesáhla 5.000.000 Kč a o tento
způsob úhrady požádá správce daně do 31. ledna běžného zdaňovacího období. 128
Výše daně je určena v závislosti na rozdílu mezi očekávanými příjmy a
očekávanými výdaji. Daňová povinnost činí v tomto případě minimálně 600 Kč.
Pokud poplatník ve zdaňovacím období dosáhne příjmu přesahujícího 6.000 Kč, je
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povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné daňové přiznání vycházející
ze skutečného stavu příjmů a výdajů.
Zákon stanovuje i minimální výši daně. Podle ustanovení § 38b ZDP daň
nebude předepsána a placena, nepřesáhne-li výši 200 Kč nebo pokud celkové
zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15.000 Kč. 129
Institut společného zdanění manželů byl k 1.1.2008 zrušen.

2.2.

Stádia daňového řízení podle zákona o správě daní a poplatků
Pro uzavření výše poskytnutého výkladu ohledně aspektů daňového řízení,

ale i ohledně výkladu o dani z příjmů v České republice, bych měla nabídnout též
alespoň základní úpravu jednotlivých stádií daňového řízení. Protože tento výklad
ale není přímým cílem rigorózní práce, omezím se k tomuto tématu toliko na
konstatování, že detailní právní úpravu můžeme nalézt v zákoně č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve z. p. p. Tento zákon se člení na několik části. Část první
obsahuje obecná ustanovení, z nichž některá jsem již zmínila ve výkladu
v podkapitole 2.1. Část druhá upravuje řízení přípravné, které předchází vlastnímu
daňového řízení a zahrnuje základní povinnosti jako je registrace daňových
subjektů, součinnost třetích osob, informační povinnost správce daně, pokuty,
penále aj. Třetí část ZSDP zajišťuje podmínky pro řízení vyměřovací, jehož účelem
je zjistit přesnou výši daňové povinnosti. Části čtvrtá a pátá jsou věnovány
opravným prostředkům, a to opravným prostředkům řádným (mezi které ZSDP řadí
odvolání, stížnosti, námitky a reklamace) a opravným prostředkům mimořádným
(spočívajícím v obnově řízení, prominutí daně a v přezkumném řízení). Následující
šestá část je věnována placení daně a obsahuje jak úpravu tzv. řízení inkasního, tak
úpravu řízení exekučního. Část osmá bezprostředně navazuje na zrušenou sedmou
část

a

týká

se

ustanovení

společných,

zmocňovacích,

přechodných

a

závěrečných. 130
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Část druhá: SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ
Většina daňových zákonů při úpravě daňové povinnosti rozlišuje mezi
daňovými rezidenty a daňovými nerezidenty. Rezidenti mají povinnost odvádět daň
ze všech svých dosažených příjmů bez ohledu na to, ze kterého státu tyto příjmy
pocházejí. Nerezidenti jsou pak povinni odvádět daň pouze z těch příjmů, kterých
dosáhli na území daného státu, aniž by museli být jeho příslušníky. Při plnění
daňové povinnosti mnohdy dochází ke střetům, kdy daňový nerezident jednoho
státu je současně daňovým rezidentem jiného státu a příjmy, kterých dosáhl ve státě
zdroje, by měl současně zdanit ve státě své příslušnosti. Tím dochází k problému,
který nazýváme dvojím zdaněním. Přirozeným důsledkem takového zdanění je
neochota subjektů být ekonomicky více aktivní a tedy takovou daň odvádět, je proto
nutné hledat cesty a pravidla, jak tuto situaci řešit. K tomu slouží smlouvy o
zamezení dvojího zdanění.
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou mezistátní smlouvy, jejichž
účelem je jednak zabránit dvojímu zdanění téhož příjmu, popř. téhož majetku, a to
jak ve státě zdroje, tak i ve státě příjemce, a jednak i zabránit tomu, aby některý
příjem nebyl zdaněn vůbec. 131 Jde o dvoustranné mezinárodní smlouvy, které jsou
pro Českou republiku závazné a které Česká republika uzavírá s jednotlivými státy.
Státy si prostřednictvím smluv dohodnou, ve kterém z nich bude příjem zdaněn. Pro
uzavírání smluv existují mezinárodně uznávané vzory vytvořené mezinárodními
organizacemi (OECD, OSN), jejichž dodržování však není nezbytné, státy se od
těchto vzorů mohou odchýlit. Zvláštním smluvním vzorem je vzor smluv USA,
který uplatňuje princip zdanění nikoliv podle rezidentství, ale podle občanství. 132
Předmětem smluv o zamezení dvojího zdanění je postup, podle kterého
dochází ke zdanění – zda bude příjem zdaněn ve státě příjemce nebo ve státě zdroje;
předmětem je tedy i úprava daňového domicilu, tj. podmínek za nichž je poplatník
131
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považován za daňového rezidenta. Smlouvy nesmí ukládat povinnosti nad rámec
vnitrostátního práva a vést ke zhoršení postavení daňového poplatníka. Jejich cílem
je toliko stanovit rezidenci pro případ, kdy bude poplatník rezidentem ve více než
jednom státě. Pravidla pro určení rezidentství jsou tedy následující: 133
1. Stálý byt a středisko životních zájmů – osoba je daňovým rezidentem
v tom státě, ve kterém má stálý byt. Jestliže má osoba stálý byt ve více státech, je
daňovým rezidentem státu, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy.
2. Obvyklé zdržování se – nelze-li použít předchozí pravidlo, osoba se
považuje za daňového rezidenta státu, ve kterém se obvykle zdržuje. Komentář
Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD říká, že srovnání musí
zachycovat dostatečně dlouhé období. Osoba se považuje za rezidenta, pokud její
pobyt ve státě přesáhne jednu čtvrtinu dní v příslušném roce, pokud v jiném státě
nepobývala osoba déle. Obvyklým limitem bývá však pobyt delší než 183 dní
v roce. 134
3. Státní příslušnost – podle třetího kritéria je osoba daňovým rezidentem
státu, jehož je státním příslušníkem.
4. Vzájemná dohoda – poslední možností, jak určit rezidentství, je dohoda
příslušných úřadů smluvních stran o tom, kterého státu bude osoba daňovým
rezidentem.
Smlouvy dále upravují, jak se skutečnost, že poplatník již jednou daň
zaplatil, projeví v jeho domovském státě. Metoda vynětí (exemption) nabízí dvojí
způsob řešení. Použití metody úplného vynětí (full exemption) znamená, že
zahraniční příjem, již jednou zdaněný, bude z příjmů v domovském státě vyňat,
zdaňovat se nebude a daň se vypočítá jen ze všech ostatních příjmů. 135 V případě
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vynětí s výhradou progrese (exemption with progression) se jako základ daně také
použije příjem snížený o příjmy, z nichž již daň byla odvedena, užije se ale sazba,
která by se uplatnila za předpokladu, že by se vyňaté zahraniční příjmy
zdaňovaly. 136 Znamená to, že tento způsob zdanění je možno využít pouze ve
státech s progresivní sazbou daně.
Metoda vynětí s výhradou progrese se dále dělí na metodu vrchního dílku
(top slicting) a metodu zprůměrování (averiging). Metoda vrchního dílku
předpokládá, že základ daně je složený z části získané ze zahraničí a z části
z tuzemska. Příjmy ze zahraničí tam zdaněné, se pokládají za první (nižší) části
příjmů spadajících do nižší sazby a příjmy z ČR jsou jakoby další, vyšší sazbou
zdaňované příjmy. Metoda zprůměrování je pro poplatníka výhodnější. Na
tuzemské příjmy je uplatněna průměrná sazba daně, jakou by poplatník měl, kdyby
se v tuzemsku zdaňovaly celé jeho celosvětové příjmy. Nejprve se vypočte
hypotetická daň z celosvětových příjmů, pak průměrná sazba takové daně, což je
podíl daně a příjmů, z nichž se spočítala. Nakonec tuto sazbu uplatníme na příjmy
poplatníka z tuzemska. 137
Metoda započtení (credit) také poskytuje dvě možnosti. Při prostém
započtení se daň vypočítá ze všech příjmů a od takto získané daňové povinnosti se
odečte daňová povinnost splněná v zahraničním státě, maximálně ve výši, v jaké by
byla daň zaplacená v domovském státě. Započtení je plné, jestliže se od celkové
daně ve státě příjemce odečte celá daň zaplacená v zahraničí bez ohledu na její
výši. 138 V obou případech lze zápočet provést maximálně do částky vzniklé daňové
povinnosti v České republice. 139
Typickým obsahem smlouvy o zamezení dvojího zdanění je vymezení osob,
na které se smlouva vztahuje, daně, obecné definice, určení rezidentství a kritéria
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rezidentství, definice stálé provozovny, určení, ve kterém státě a jak se zdaňují
jednotlivé druhy příjmů (tj. zisky, dividendy, licenční poplatky, zaměstnání, penze
apod.), definice majetku, úprava zamezení dvojího zdanění (včetně metod) a další
dohodnuté postupy a zásady (jako např. zásada rovného nakládání, výměna
informací, výpověď smlouvy). 140
Vedle mezinárodního dvojího zdanění můžeme najít i případy vnitrostátního
dvojího zdanění, např. jestliže se již jednou zdaněný příjem daní znovu v důsledku
dalšího přerozdělování (např. zisk společnosti podléhá dani z příjmů právnických
osob a z něj vyplácená dividenda podléhá následně dani z příjmů fyzických osob).
Další formou je rozdělení státu na územně samosprávné celky, které mají mj.
oprávnění vytvořit si vlastní daňový systém, odlišný od státní úpravy a existující
paralelně vedle ní. Příkladem je Švýcarsko, kde jsou přímé daně upraveny ve
spolkovém zákoně o přímých daních a kantony si mohou dílčí otázky upravit
odchylně.
V Evropské unii je dvojí zdanění upraveno čtyřmi směrnicemi na podporu
volného trhu:
-

Směrnice Rady 90/434/EHS, o společném systému zdanění při fůzích,
rozděleních a převodech,

-

Směrnice Rady 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a
dceřiných společností v Evropské unii,

-

Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokového
charakteru,

-

Směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a
licenčních poplatků. 141
Dvojím zdaněním se stručně zabývá též ZDP v ustanovení § 38f, kde

upravuje problematiku vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí.
Zákon odkazuje na příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou pro
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Českou republiku závazné. Metoda úplného započtení umožňuje snížit daňovou
povinnost o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, metoda prostého zápočtu dovoluje
toto snížení jen do výše částky daně z příjmů vypočtené podle ZDP. Při použití
metody úplného vynětí se ze základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí,
metoda vynětí s výhradou progrese umožňuje vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí,
z ostatních příjmů se vypočte daň sazbou, jako by základ daně o tyto příjmy snížen
nebyl. Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí,
které podléhají zdanění v zahraničí, snížené o prokazatelné výdaje související
s těmito příjmy. Nárok na vyloučení dvojího zdanění prokazuje poplatník místně
příslušnému správci daně prostřednictvím dokladů a potvrzení zahraničního správce
daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Jestliže z důvodu odlišného
zdaňovacího období v zahraničí nemá poplatník potřebná potvrzení, musí uvést
správci daně údaje o předpokládané výši zahraničních příjmů a dani, která bude
uhrazena za tyto příjmy v zahraničí. 142
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Část třetí: PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A
PRÁVNICKÝCH OSOB VE VYBRANÝCH STÁTECH EU
Kapitola 1. Tendence a směry právní úpravy

Všude ve světě je běžné, že státy se snaží vylepšit své daňové systémy. Jako
prostředek k tomu jim slouží daňové reformy. Ty můžeme rozlišovat na technické
(probíhají v krátkém časovém úseku), koordinační (zahrnují dva nebo více
daňových základů, mají dopad do všeobecné roviny příjmů, mohou vyplývat ze
série technických reforem) a konečně komplexní (zahrnující více částí daňové
struktury). Některé z reforem se označují jako reformy strategické; jejich
předmětem není konstrukce daňového základu, ale efektivní změny sazby daně. 143
Výše sazby a nastavení daňového systému vůbec má vliv na existenci tzv.
daňových rájů. Podle OECD je daňovým rájem taková země, kde nejsou žádné a
nebo jen minimální daně, kde je nedostatek transparentnosti, tj. jednotného a
systematického vymáhání daňového práva u subjektů, a kde je zamezen přístup
k informacím o poplatnících. V roce 1998 existovalo 38 zemí, které byly
označovány jako daňový ráj, z evropských států se sem řadila např. Andorra,
Gibraltar, Kypr, Lichtenštejnsko, Malta, Monako, San Marino. V roce 2004 tento
počet klesl na pouhých pět států. 144
Strategie EU v oblasti daňové legislativy je vyjádřená v dokumentu SEC(96)
478 – Taxation in the European Union. Cílem tohoto dokumentu je podpora a růst
zaměstnanosti, stabilizace daňových systémů a dokončení tvorby jednotného
trhu. 145
Přímé daně nepodléhají harmonizaci, nicméně jsou doporučovány určité
obecné postupy (například „Balíček proti škodlivé daňové konkurenci“) a přijímána
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určitá dílčí opatření zejména pro zdanění nadnárodních společností. Hlavním cílem
opatření je zamezení dvojího zdanění a odstranění překážek volného pohybu
kapitálu přes hranice mezi členskými zeměmi. Hlavní pozornost je směřována na
regulaci transferových cen, řešení odpočtu ztrát, smlouvy o zamezení dvojího
zdanění, prevenci daňových úniků a příspěvky na sociální zabezpečení.

146

Částečnou harmonizaci však přineslo nařízení Rady č. 1408/71/EEC ze 14. června
1971, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně
výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky a také směrnice č. 77/799/EEC, o
vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských zemí v oblasti přímých daní,
jejíž poslední novelizace byla provedena v roce 2004. 147
V různých evropských zemích existují různé přístupy k tomu, co je součástí
důchodových daní. Základní skupinu tvoří daně rozlišující se podle subjektu, jehož
příjem je zdaněn, tj. daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických
osob. Takové rozlišování je typické ve většině evropských zemí (např. Česká
republika, Slovenská republika, 148 Portugalsko, 149 Španělsko, 150 Lotyšsko 151 ).
V některých státech daňový zákon upravuje pouze daň z příjmů, vztahuje se však
jen na příjmy fyzických osob a pro daň z příjmů právnických osob existují
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samostatné zákony o dani z příjmů společností. Daň můžeme dělit ale také podle
způsobu původu příjmů, a to na daň z příjmů z podnikání nebo na daň ze zisku.
V zemích, kde takový zákon můžeme najít, většinou platí, že mu podléhají buď
obligatorně všechny podnikající subjekty, nebo se podnikající fyzické osoby mohou
samy rozhodnout, že nebudou subjektem daně z příjmů fyzických osob, ale budou
ze svých podnikatelských příjmů platit daň ze zisku (nebo daň z příjmů
z podnikání). Takový přístup umožňuje např. Albánie,

152

Litva

153

nebo

Rumunsko. 154 Tyto zákony většinou stanoví podmínky, které musí fyzická osoba
splňovat. Týkají se výše obratu či počtu zaměstnanců (např. Lotyšsko 155 ). Nebo
zákony určí možnost přihlásit se k dani ze zisku dobrovolně (např. Chorvatsko 156 ).
V Albánii je subjektem daně ze zisku každá osoba bez ohledu na právní formu,
pokud je plátcem DPH. 157
Specifickou skupinou důchodových daní jsou tzv. sociální daně. Mezi
vlastnosti, které je přibližují daním, patří např. povinnost a pravidelnost placení,
dále to, že výše příspěvku je určována výší důchodu, z něhož je příspěvek placen,
nezohledňují se rizika dané osoby, jenž se obvykle zohledňují u služby pojistného
(např. pohlaví pojištěné osoby, věk, zdravotní stav, životní styl, riziko ztráty
zaměstnání apod.).

158

Výnos sociálních daní, jak název napovídá, směřuje

prostřednictvím příspěvků na sociálním, zdravotním a důchodovém pojištění do
zdravotních a sociálních fondů a do fondů na pomoc v nezaměstnanosti. Tyto daně
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však nejsou daněmi v pravém slova smyslu, jelikož charakteristikou daní je, že se
jedná o nenávratné platby na předem neurčený účel, zatímco sociální daně
představují quasi-daň, protože jejich účel je předem dán. Přístup jednotlivých států
se samozřejmě bude lišit, pravděpodobně zejména v tom, zda je určena minimální
či maximální výše příspěvků. Příkladem států, kde jsou tyto platby povinně
předepsány je Slovinsko nebo Estonsko. 159 Povinné je sociální pojištění osob
samostatně výdělečně činných podléhajících dani z příjmů v Itálii. 160
Některé evropské státy mají zakotvenou též úpravu místních daní, kterým
podléhají pouze určité druhy příjmů a které jsou vybírány a placeny vedle státních
daní. Výnos těchto daní plyne přímo nižší samosprávné jednotce. Mezi takové země
patří např. Dánsko, Německo, Švédsko, Švýcarsko. Ve Francii např. existuje daň
živnostenská, která se dělí především na daň obchodní, z nemovitostí, z činnosti a
z majetku a vyměřují ji místní orgány. 161
Zvláštní formou daně z příjmů je daň sražená u zdroje příjmu, tj. nikoliv u
adresáta příjmu. Příkladem příjmů, zdaňovaných touto formou zdanění, jsou
dividendy, úroky, mzdy aj. Je však otázkou, zda se skutečně jedná o daň z příjmů,
když subjektem je ten, kdo vyplácí tento příjem, nikoliv ten, kdo jej přijímá a
nejedná se tedy o příjem subjektu, ale o jeho výdaj.

Kapitola 2. Rovná daň

Daňové zákony evropských zemí jsou velmi často ze všech stran kritizovány
pro svoji nepřehlednost, nesrozumitelnost a letitou nabobtnalost zákonných textů.
To vše je způsobeno častými novelizacemi, které přináší nové a nové výjimky,
159
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výjimky z výjimek a další podobná ustanovení. Přitom mnohá osvobození nemají
ani objektivní základ, což samozřejmě zakládá nespravedlnost vůči ostatním
daňovým subjektům.
Stále častěji se v evropských státech začíná prosazovat a uplatňovat tzv.
rovná daň. Základní vývojová myšlenka se opírá o tvrzení, že poplatníci s vysokými
příjmy hledají kličky, jak snížit daňový základ, dostat se do nižšího daňového
pásma a uniknout tak vysokým daním. Rovná daň proto prosazuje minimální až
nulové výjimky, odpočty a především rovnou sazbu daně, která znamená, že všichni
poplatníci daně z příjmů, bez ohledu na výši svých příjmů, odvedou ze svých
příjmů daň vypočítanou stejnou sazbou daně. V nejčistší podobě se rovná daň nikde
ve světě nevyskytuje, v Evropě se jí nejvíce blížilo např. Estonsko. 162
Nutno ovšem podotknout, že rovná daň v původním významu znamená, že
existuje jedna a tatáž daňová sazba pro daň z příjmů fyzických osob, pro daň
z příjmů právnických osob a pro daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V těch
směrech, v jakých dělají státy úpravy sazby daně dnes, můžeme hovořit spíše o
lineární sazbě daně než o rovné dani, kdy je zavedeno jedno daňové pásmo
s jedinou sazbou pro fyzické osoby, jedno daňové pásmo s jednou, ale od fyzických
osob odlišnou sazbou pro právnické osoby a konečně jedno daňové pásmo s jedinou
a opět odlišnou sazbou pro plátce DPH. Takový systém ryze rovné daně, nikoliv
daně toliko lineární, se uplatňuje od roku 2004 například na Slovensku, kde je
zavedená jediná sazba daně ve výši 19%. 163
Koncept proporcionální, ploché, jednotné daně – „flat tax“ – navrhli
američtí ekonomové R. Hall a A. Rabushka v roce 1981. Je založen na stejném
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přístupu ke všem příjmům, bez ohledu na jejich výši a druh, jednorázovém zdanění
co nejblíže zdroje příjmů, absenci výjimek jako je osvobození od daně, odpočty a
slevy, kromě

osobního

nezdanitelného

minima

jednotného

pro

všechny

poplatníky. 164
Argumentem příznivců rovné daně je tvrzení, že nezdanitelné části základu
daně mohou uplatnit jen poplatníci s vysokými příjmy, protože poplatníci s nízkými
příjmy nemají prostředky na to, aby si platili soukromé pojištění nebo hypoteční
úvěr. 165 Tyto výdaje vynakládá ten poplatník, který si je může dovolit. Z nich jsou
to pak především poplatníci, kteří takové výdaje buď potřebují anebo si uvědomují
jejich potřebu a význam do budoucna. Protože ale stát není schopen poskytnout
každému občanovi bydlení dle jeho představ či zajistit ho, považuji za správné,
když stát podporuje tyto poplatníky formou nezdanitelných částek a slev na dani.
Znalci daňového prostředí vědí, že mnohé problémy vznikají při zdanění
příjmů podnikatelských subjektů. Důvodem jsou nevyhovující ustanovení zákona o
daních z příjmů, která jsou nejasná a protiřečí si. 166 Velkou část zákona zabírá popis,
jak hospodářský výsledek převést na základ daně. Podnikající fyzické osoby pak
v takovém procesu mohou díky daňovým odborníkům snadno snížit základ daně a
připravit tak stát o značné prostředky, čemuž se rovná daň snaží předcházet.
Jak jsem již poznamenala výše, rovná daň v nejčistší podobě je uplatňována
zatím výjimečně. Svým způsobem jsou rovnou quasi-daní sociální odvody, které
existují nejen v České republice, ale též ve většině evropských státech. Díky
neexistenci nezdanitelných částek či odčitatelných položek je jejich sazba pro
všechny poplatníky stejná.
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Kapitola 3. Daň z příjmů fyzických a právnických osob z hlediska jednotlivých
konstrukčních prvků

Ve většině států se jistě zákonodárci shodnou na tom, co by se dalo označit
jako obecná definice daně. Daň je povinná nenávratná platba do veřejného
rozpočtu. 167
Zákonná úprava daně z příjmů se liší stát od státu. Co však mají všechny
úpravy společné, je způsob výpočtu daňové povinnosti, který je neměnný.
Předpokladem je určení příjmů, které podléhají dani, s vyloučením příjmů, které
nejsou předmětem daně, které sice jsou předmětem daně, ale jsou od ní osvobozeny
a s vyloučením příjmů zdaněných zvláštními sazbami daně. Dalším krokem je
odpočet daňově uznatelných výdajů, nezdanitelných částek a odčitatelných položek.
Z takto získaného základu daně se pomocí zákonné sazby vypočítá daň, která se
případně ještě sníží o slevy na dani. Výsledná daňová povinnost je poplatníkem
v zákonné lhůtě a zákonem předepsaným způsobem odvedena místně příslušnému
správci daně.

3.1.

Subjekt daně
Daňovým subjektem je osoba, ať fyzická nebo právnická, která je podle

daňového zákona povinna odvádět nebo platit daň. 168
Obecně platí, že neomezené daňové povinnosti podléhají daňoví rezidenti,
kteří zdaňují v domovském státě veškeré své příjmy. Daňoví nerezidenti platí
v dotčeném státě daň pouze z příjmů získaných ze zdrojů nacházejících se na území
tohoto státu. Odlišný způsob placení daně může stanovit smlouva o zamezení
dvojího zdanění uzavřená mezi domovským státem rezidenta a státem zdroje příjmů,
v němž poplatník vystupuje jako daňový nerezident.
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A. Fyzické osoby
Problematika daňové rezidentury byla již nastíněna v části druhé této
rigorózní práce. Většina států považuje za daňového rezidenta fyzickou osobu, která
se na jejich území zdržuje po dobu minimálně půl roku v rámci určitého intervalu.
Dobu jednotlivé státy určují různě, vesměs jako 183 dní a nebo šest měsíců. Také
určení intervalu se různí; může jím být buď kalendářní rok a nebo dvanáct po sobě
jdoucích měsíců. Jelikož zdaňovací období se obvykle určuje jako jeden kalendářní
rok, domnívám se, že i interval pro půlroční pobyt by měl být naplňován v rámci
kalendářního roku, nikoliv v libovolných dvanácti po sobě následujících měsících.
V Evropě můžeme najít kombinace různých podmínek pro určení daňové
rezidentury. Tak například v Litvě 169 či Lotyšsku 170 je požadován pobyt po dobu
183 dní během dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Na Slovensku, 171 Kypru, 172
v Albánii 173 nebo Bulharsku 174 je nezbytný pobyt v délce 183 dní v kalendářním
roce. V Německu 175 je stanoven pobyt v délce šest měsíců v průběhu dvou let,
v Irsku 176 je nezbytný pobyt v délce 280 dní v průběhu dvou let.
Výjimečnou úpravu představuje švýcarský spolkový zákon o přímých
daních, podle kterého vzniká daňová povinnost tomu, kdo se ve Švýcarsku zdržuje
alespoň 30 dní, pokud zde současně vykonává výdělečnou činnost nebo tomu, kdo
se zde zdržuje minimálně 90 dní i bez nutnosti výkonu výdělečné činnosti. 177
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Vedle jednotlivých fyzických osob je nezbytné poukázat také na postavení
společenství fyzických osob bez právní subjektivity jakožto subjektu daně.
Společenství jako takové není podrobeno dani. Každý ze společníků podává daňové
přiznání samostatně k té části příjmů, která tvoří jeho podíl na příjmech celého
společenství. 178 Některé země považují za daňové subjekty manžele, rodinu či
domácnost. Přístupy jednotlivých států se liší. V Irsku si mohou manželé vybrat,
zda podají společné daňové přiznání. 179 V Německu mohou manželé podat
společné daňové přiznání a pro případ, že tak učiní, jsou odpovědní do výše svého
manželského podílu. 180 Ve Švýcarsku jsou manželé povinni platit daň z příjmů
společně, dokud spolu nepřestanou žít nebo se nerozvedou. 181 Ve Francii nebo
v Portugalsku se daní společné příjmy celé domácnosti.

182

Ve Španělsku

představuje společné zdanění zjištění jednoho základu daně pro oba manžele, který
se poté mezi manžele rozdělí rovným dílem a každý z manželů si vypočítá svou daň,
vyplní své daňové přiznání, sám svou daň odvede finančnímu úřadu a za její
odvedení také sám odpovídá. Takto přistupuje ke společnému základu daně také
Polsko, není to ale přístup obvyklý ve většině evropských zemí. 183 Na Islandu
mohou společné zdanění uplatnit i osoby spolužijící (v české nedaňové právní
úpravě nazývané jako druh a družka) a pro tyto účely jsou posuzovány jako
manželé. 184 V Norsku je daň z příjmů rozdělena na dvě třídy, přičemž v první jsou
poloviční nezdanitelné částky, v porovnání s druhou třídou. Svobodní poplatníci
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jsou zdaňováni v první třídě. Manželské páry si mohou daňovou třídu vybrat.
Manželé, z nichž pouze jeden má příjmy, zdaňují ve druhé třídě, zatímco manželské
páry se dvěma příjmy zdaňují většinou v první třídě. Osamělý rodič je vždy
zdaňován ve druhé třídě. 185

B. Právnické osoby
Daňová rezidentura právnických osob se posuzuje podle toho, kde má
společnost své sídlo nebo místo skutečného vedení. Společnost tedy daní veškeré
své příjmy v tom státě, v němž je daňovým rezidentem. V zemi, kde má společnost
pouze pobočku či provozovnu, daní toliko příjmy pocházející ze zdrojů v tomto
státě. Tím se opět dostáváme do problematiky dvojího zdanění a situace je řešena
mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění.
Větším problémem, než stanovit, ve kterém státě mají společnosti zdaňovat
své příjmy, je určit, které subjekty jsou vlastně právnickými osobami. Některé
daňové zákony se omezují pouze na konstatování, že poplatníkem daně z příjmů je
právnická osoba (např. na Slovensku,

186

v Estonsko

187

či Rumunsku

188

),

v právních předpisech jiných zemí je naopak konkrétně stanoveno, které subjekty
se za právnické osoby považují. Tak např. švýcarský spolkový zákon o přímých
daních výslovně vypočítává kapitálové společnosti (komanditní společnosti,
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společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), družstva, spolky, nadace a
ostatní právnické osoby. 189
Pokud jde o personální osvobození od daně z příjmů, z okruhu fyzických
osob jsou z daňové povinnosti vyňati cizozemští diplomatičtí zástupci. Mezi
právnické osoby, které nemusí odvádět daň, patří většinou centrální národní banky a
státní orgány. Důvod je nasnadě – bylo by nelogické, kdyby stát odváděl daň sám
sobě. Přesto však se najdou státy, ve kterých se takový postup jako nelogický nejeví.
Mezi tyto výjimky se řadí například rumunská Národní banka, která je povinna
odvádět daň ze zisku, a to ještě v nemalé výši 80%. 190

3.2.

Předmět daně
Předmětem daně je příjem dosažený poplatníkem během určitého

zdaňovacího období. Podle toho, zda je poplatníkem rezident či nerezident, se tyto
příjmy dělí na celosvětové a na příjmy ze zdrojů na území státu, ze kterého
pocházejí.

A. Fyzické osoby
Ohledně předmětu daně musím zopakovat, že v Evropě neexistuje jednotný
model, na základě kterého by se předmět zdanění určoval. Mezi obvyklé kategorie
příjmů budou patřit bezesporu příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné
výdělečné činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z nemovitého a movitého majetku,
kapitálové příjmy a skupina rozličných ostatních příjmů. Státy mohou ve svých
legislativách upravovat výčet příjmů široce nebo naopak, zákony uvádějí pouze
stručný výčet základních skupin příjmů s tím, že všechny další budou zahrnuty do
sběrné kategorie ostatních příjmů. Široký výčet příjmů upravuje například albánský
zákon č. 8438/1998, o dani z příjmů - výplaty nebo jiné náhrady spojené výkonem

189

Federal Direct Tax Act, čl. 49 odst. 1. Swiss legislation [online]. Taxation.ch, 1990-12-14 [cit. 2008-10-10], s.
25. Dostupný z: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.11.de.pdf>.
190
Fiscal Code of Romania No. 571/20039, kap. I, čl. 17 odst. 2. Legislation [online]. Ministry of Public Finance,
2003-12-23 [cit. 2008-10-10]. Dostupný z: <http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20II.en.htm>.

70

práce; příjmy jako peněžní výsledek činnosti partnera nebo akcionáře v obchodní
firmě; příjmy z bankovních úvěrů nebo získané z peněžních poukazů; příjmy z
autorských práv a duchovního vlastnictví; příjmy z půjček a rent; příjmy z převodu
vlastnických práv nemovitého majetku; příjmy z náhodných her a kasin a ostatní
příjmy. 191 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov ve z. p.
p. upravuje naproti tomu výčet příjmů velmi úzce, a to jako příjmy ze závislé
činnosti; příjmy z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu;
příjmy z kapitálového majetku; ostatní příjmy. 192 Poměrně úzce definuje předmět
daně také Švýcarsko. Zde jsou předmětem daně pracovní příjmy, investice, platby
ze systému sociálního zabezpečení a příjmy z jiných zdrojů. 193
V Irsku mezi zdanitelné příjmy patří úrokové platby a dividendy vyplácené
v Irsku, obchodní příjmy, příjmy z výkonu profese, příjmy plynoucí ze zdrojů
v zahraničí, příjmy z pozemků, ostatní příjmy a příjmy jinak nezdaněné. 194
V některých právních úpravách jsou jako samostatná kategorie příjmů
uváděny příjmy ze zemědělství (např. Německo, 195 Chorvatsko 196 ) nebo příjmy
z důchodů (např. Rumunsko 197 ). Příjmy z pronájmu mohou být součástí příjmů
z nemovitého či movitého majetku (např. Chorvatsko, 198 Srbsko 199 ) nebo mohou
tvořit samostatnou kategorii (např. Estonsko, 200 Německo, 201 Polsko 202 ). Podobně
191
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příjmy plynoucí z práv duševního vlastnictví mohou být součástí příjmů ze
samostatné činnosti (např. Německo, 203 Slovensko 204 ) nebo je zákony určují jako
samostatnou kategorii (např. Albánie, 205 Chorvatsko, 206 Srbsko 207 ).
Pokud jde o kapitálové příjmy, neexistuje jednotné pojetí toho, co je za tyto
příjmy považováno. Mohou to být příjmy plynoucí z dispozic s majetkem a
majetkovými právy. Podle užšího pojetí, které zná i český zákon o daních z příjmů,
se jedná o peněžní výnosy z cenných papírů, podílů na zisku, úroků z vkladů
v bankách apod. 208 Obdobné pojetí samostatné kategorie příjmů můžeme nalézt též
např. v Chorvatsku, 209 v Polsku, 210 na Islandu, 211 na Slovensku. 212 Jako příjmy
plynoucí z dispozic s majetkem a majetkovými právy jsou kapitálové příjmy
upraveny v kategoriích tzv. ostatních příjmů nebo příjmů plynoucích z nemovitého
či movitého majetku, jako např. v Estonsku. 213
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V některých zákonech můžeme najít několik skupin příjmů, z nichž každá
obsahuje několik druhů příjmů. Tak např. v Litvě jsou příjmy rozděleny do dvou
kategorií, a to za účelem rozlišení dvojí daňové sazby. Vyjmenované druhy příjmů
podléhají sazbě 15%, ostatní příjmy jsou zdaňovány vyšší, 24% sazbou daně. 214 Na
Islandu zahrnuje kategorie A příjmy ze závislé činnosti (včetně příjmů z důchodů,
státních sociálních podpor, z práv autorských apod.), kategorie B obsahuje příjmy
z podnikání a jiné nezávislé činnosti a kategorie C představuje příjmy
z kapitálových výnosů. 215 V Nizozemí patří do jedné skupiny příjmy z práce a
obydlí poplatníka, do druhé skupiny příjmy z podstatných podílů (v obchodních
společnostech) a ve třetí skupině můžeme nalézt příjmy z úspor a investic. 216
Evropské zákony obvykle upravují i negativní taxativní výčet příjmů, které
nejsou předmětem daně. Jako příklad mohu uvést slovenský zákon o dani
z prijmov. 217 V některých právních předpisech není tento výčet na jediném místě,
ale v souvislosti s konkrétními ustanoveními o jednotlivých druzích příjmů (tak
např. chorvatský zákon říká, že předmětem daně nejsou pracovní oděvy poskytnuté
zaměstnavatelem nebo kurzy a školení poskytnuté v souvislosti se zaměstnáním 218 ).
Problematiky předmětu daně a jednotlivých příjmů se dotýkají také otázky
příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Za účelem zachování systematiky výkladu
poskytnu odpovědi níže v podkapitole 3.5. v rámci přehledu o evropské úpravě
korekčních prvků.
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B. Právnické osoby
Předmětem daně z příjmů právnických osob je dosažený zisk společnosti,
celkové příjmy společnosti z její podnikatelské činnosti, účetní zisk. Co v dané
zemi není předmětem daně z příjmů fyzických osob, obvykle není ani předmětem
daně z příjmů osob právnických (typicky dary, dědictví, půjčky aj.).
Zvláštní právní úpravu předmětu daně nabízí Estonsko, kde předmětem daně
z příjmů společností není zisk v okamžiku jeho dosažení, tedy příjem realizovaný
ve zdaňovacím období, ale zisk až v momentě své distribuce. Předmětem daně je
tedy zisk přerozdělovaný v daném zdaňovacím období např. jako dividendy a jiná
peněžitá plnění. 219
Příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob budou pojednány
v podkapitole 3.5.

3.3.

Základ daně
Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách. 220 Základem

daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje, a to při respektování jejich věcné a
časové souvislosti v daném zdaňovacím období. 221 Základem daně tedy obvykle
rozumíme příjmy získané daňovým poplatníkem během zdaňovacího období,
s výjimkou příjmů vyňatých, které jsou předmětem daně a z nichž se následně
pomocí sazby daně vypočítá vlastní daň.

A. Fyzické osoby

219

Income Tax Act No. RT I 1999, 101, 903, § 50 odst. 1. Taxes – Income Tax – Legislation [online]. Estonian
Tax and Customs Board, květen 2006 [cit. 2008-10-10]. Dostupný z:
<http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40007K11&keel=en&pg=1&ptyyp=I&tyyp>.
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praxi, 2005, č. 5, s. 17-22.
220
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221
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 23 odst. 1.
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Při zjišťování základu daně je potřeba zohlednit dvojí možný postup, a to
pro fyzické osoby nepodnikající a pro fyzické osoby podnikající, jejichž základ
daně se musí transformovat z hospodářského výsledku. Navíc se u podnikatelů musí
samozřejmě zohlednit i další možné příjmy, které jim mohou, vedle příjmů
z podnikání, plynout. U obou skupin je pak nutno vzít v úvahu částky, o které si
mohou základ daně snížit. Tyto jsou nazývány daňově uznatelnými výdaji. Dále
mají poplatníci možnost využít nezdanitelných částí základu daně nebo
odčitatelných položek od základu daně, o těchto však bude pojednáno v samostatné
podkapitole 3.5. Proto se dále budu zabývat jen uplatnitelnými výdaji u pěti
typických kategorií příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti
Většina zemí umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně příspěvky na
důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění. Některé země uznávají výdaje na
cestu do zaměstnání a zpět (např. v Dánsku je mimo to možné odečíst si také
hodnotu počítače nebo parkovacího místa poskytnutého zaměstnavatelem 222 ),
v Rakousku jsou to např. paušální částky s ohledem na vzdálenost z místa bydliště
do zaměstnání. 223 Širokých výhod požívají též daňoví poplatníci ve Švýcarsku, kde
si od dosaženého příjmu mohou odečíst výdaje na dopravu ve výši 0,65 CHF/km,
na stravu ve výši 3.200 CHF ročně, týdenní výdaje na dojíždění ve výši 6.400 CHF
ročně, výdaje na vzdělání v jejich skutečné výši, ovšem do určitého limitu, dále
výdaje na nářadí, knihy a pracovní oděvy ve výši 3% z čistého platu aj. 224

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
Podle toho, jakou právní úpravu státy nabízí, můžeme rozeznávat několik
situací. Zdanění podnikatele – osoby fyzické – je upraveno ve stejném zákoně jako
222

Income Tax. Taxation [online]. Ministry of Science Technology and Innovation [cit. 2008-06-25]. Dostupný z:
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224
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zdanění podnikatele – osoby právnické a takový právní předpis zřejmě obsahuje i
společnou část pro stanovení základu daně. Dále je možné, že pro každou oblast
upravuje legislativa dva samostatné daňové zákony, které beze zbytku pokrývají
vytyčenou daňovou problematiku. Poslední možností je, že ačkoliv legislativa
poskytuje dva samostatné zákony, v jednom z nich bude toliko odkaz na příslušná
ustanovení zákona o dani z příjmů právnických osob.
U této kategorie příjmů některé zákony umožňují vedle účelně
vynaložených výdajů využít výdaje v paušální výši. Takovou právní úpravu
můžeme najít např. na Slovensku. 225 V Rumunsku si poplatník může odečíst částku
ve výši 60% z hrubých příjmů vyplývajících z práv duševního vlastnictví a 70%
příjmů z vlastní tvořivé činnosti. 226

Kapitálové příjmy
V Rusku může poplatník v následujících letech uplatnit ztrátu. 227 Naproti
tomu Islandu je možné uplatnit výdaje jen do výše dosažených příjmů. 228
V některých zemích není vůbec možné u tohoto druhu příjmů uplatnit výdaje (např.
Portugalsko, 229 Slovensko 230 ).

Příjmy z majetku
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V Chorvatsku je např. možné uplatnit paušální výdaje ve výši 30% z příjmů
z pronájmu. 231

Ostatní příjmy
Protože kategorie příjmů obsahuje rozličné druhy tzv. zbytkových příjmů, je
velmi obtížné najít jednotný pohled na to, zda a v jaké výši umožnit uplatnění
výdajů. V Chorvatsku je možné uplatnit výdaje vynaložené např. na pojistné, jinak
maximálně ve výši 30% ze zákonem vyjmenovaných příjmů. 232 Na Slovensku
zákon umožňuje uplatnit výdaje do výše dosažených příjmů. Jestliže poplatník
příjmů z příležitostné zemědělské činnosti, lesního nebo vodního hospodářství
neuplatní prokazatelně vynaložené výdaje, může uplatnit výdaje ve výši 25%
z těchto příjmů.

233

Rumunský daňový zákoník naproti tomu žádné daňově

uplatnitelné výdaje ani neuvádí. 234

B. Právnické osoby
Základem daně z příjmů právnických osob je hospodářský výsledek za
zdaňovací období upravený podle příslušného zákona o dani z příjmů zohledněním
daňově uznatelných a daňově neuznatelných výdajů. V souvislosti se základem
daně zákon obvykle stanoví položky, o které je možné příjmy snížit. Vždy je možné
odečíst od příjmů výdaje vynaložené poplatníkem na jejich dosažení a udržení.
Zákony pak obsahují demonstrativní výčty výdajů, které lze takto uznat (např.
výdaje na materiál, na mzdy zaměstnanců, na cestovné, poštovné, platby nájemného,
platby povinného pojištění, některé daně aj.). Aby byly výčty úplné, je potřeba
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upravit též výdaje, jejichž odečtení není přípustné. Výdaje, o které se základ daně
snižuje, je nezbytné doložit a prokázat patřičnými doklady. Pouze výjimečně je
možné uplatnit výdaje i bez jejich prokázání, obvykle však pouze do určité
zákonem stanovené výše.
Běžným daňově uznatelným výdajem jsou daňové odpisy majetku
užívaného k podnikání a zařazeného do obchodního majetku společnosti. Daňovým
odpisem se rozumí část vstupní ceny majetku. Odepisováním se rozumí postupné
zahrnování odpisů z hmotného a nehmotného majetku, který je používán
k dosažení zdanitelných příjmů, do daňových výdajů. 235 Majetek je rozdělen do
několika odpisových skupin podle zákonodárcem předpokládané doby životnosti.
Výpočet odpisu je určen zatříděním majetku do odpisové skupiny a dobou
odepisování stanovenou pro každou odpisovou skupinu zvlášť. 236 V Evropě jsou
uplatňovány dva druhy odpisů – lineární (rovnoměrné) a degresivní (zrychlené). U
majetku, který nelze odepisovat ani jedním z těchto způsobů, se používá tzv.
jednotková metoda. To se týká např. strojů, u nichž je délka životnosti závislá na
míře jejich využití. U rovnoměrných odpisů jsou pro jednotlivé odpisové skupiny
zákonem předepsány procentní sazby, které stanoví nejvyšší možnou část vstupní
ceny majetku, která pro daný rok může být uplatněna jako daňový odpis. Pro
odepisování zrychlené jsou pak stanoveny koeficienty pro jednotlivé roky
odepisování. V prvním roce se odpis rovná podílu vstupní ceny majetku a
koeficientu příslušné skupiny, v následujících letech pak podílu dvojnásobku
zůstatkové ceny majetku a koeficientu pro další roky odepisování. 237 V některých
zemích najdeme oba druhy odpisů (např. Norsko, Rumunsko, Turecko), v jiných
státech se používá odpisování pouze lineární (např. Bulharsko, Portugalsko, Řecko)
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nebo pouze degresivní (např. Finsko, Island). Počet odpisových skupin se v každé
zemi liší, stejně jako se liší druhy majetku a doba jeho životnosti.
Mezi výdaje daňově neuznatelné, čili takové, o které není možno příjmy
snížit, se řadí jiné zaplacené daně (ne však všechny, typicky jde o daň z příjmů),
pokuty a penále. Ve Francii není např. možné uplatnit výdaje spojené s propuštěním
zaměstnance. 238 Ve Finsku legislativa připouští odečíst náklady pouze do výše 50%
příjmů. 239 Výdaje, jejichž návratnost se očekává v budoucnu alespoň po dobu tří let,
mohou být rozděleny na jednotlivé roky, kdy bude mít společnosti příjmy
související s těmito výdaji. 240 Výdaje na reprezentaci bývají uznatelné do zákonem
stanovené částky.

3.4.

Sazba daně
Jedním z nejdůležitějších institutů, které daňové zákony upravují, je sazba

daně. Tato sazba je číselným měřítkem, pomocí kterého se vypočítává výše
konkrétní daně. 241 Sazba daně by měla být nastavena tak, aby si zaměstnanec byl
schopen ze zbylé mzdy zaopatřit živobytí. Jestliže zaměstnavatelé potřebovali
pracovníky, museli jim za jejich práci zaplatit. Odměna měla být minimálně taková,
aby zaměstnancům stačila na uspokojení základních potřeb. Jestliže se zvýší sazba
daně, měla by se též zvýšit i mzda, aby poplatníkům po zdanění zbyly stejné
finanční prostředky jako před zvýšením sazby. Z toho vyplývá, že s vyšší sazbou
daně se zvyšují náklady zaměstnavatelů, čili vlastně jsou to oni, koho by vyšší daň
z příjmu měla zatěžovat, nikoliv poplatníci. Jestliže tedy rostou náklady
zaměstnavatelů, klesá jejich poptávka po pracovní síle, což přispívá k růstu
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nezaměstnanosti. Čím vyšší je míra nezaměstnanosti, tím se snižují výnosy státu
z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 242
Sazba daně se stanovuje třemi možnými způsoby – jako progresivně
klouzavá sazba, která převažuje, jako rovná sazba, která se začíná v evropských
státech s oblibou rozšiřovat a jako sazba regresivní. Tu v Evropě nenajdeme.
Dalším specifikem v národních právních úpravách bývá výše sazeb, počet daňových
pásem a jejich rozpětí při progresivním zdanění. I při existenci rovné sazby daně se
můžou sazby měnit podle druhů příjmů nebo naopak, pro různé kategorie příjmů
může existovat stejná sazba. Sazba je obvykle vyjádřená procentuálně, ovšem
existují země, které ji nestanoví procentem, ale konkrétní částkou za určitý počet
jednotek (např. Švýcarsko).
Specifikum v oblasti daňových sazeb představují skandinávské země, známé
tím, že používají daňový systém s primární státní daní, s daní regionální a
eventuálně s daní místní. Ve Švédsku je tento systém nastaven ale přesně opačně, a
sice na prvním místě jsou daně místní a následují státní daně. Pokud příjmy převýší
určitou hranici, lze vypsat ještě dodatečnou státní daň.

243

Další libůstkou

severských zemí je jedno z nejvyšších daňových zatížení na světě.

A. Fyzické osoby
Progresivně klouzavá sazba
Je to sazba, kterou stále používá nejvíce evropských států. O této sazbě daně
se dá hovořit s ohledem na několik jejích základních parametrů. Mezi ně patří výše
sazby (tj. sazba v nejnižším pásmu zdanění, která představuje nejnižší sazbu a dále
sazba v nejvyšším pásmu zdanění, která se rovná nejvyšší daňové sazbě), počet
daňových pásem a rozsah mezi nejnižší a nejvyšší sazbou daně.
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1. Výše sazby. Tento daňový parametr se různí stát od státu a napříč celou
Evropou můžeme najít velmi rozdílné sazby daně. Především se liší výše
jednotlivých minimálních a maximálních sazeb a to od těch zanedbatelných až
takřka nulových sazeb, až po sazby velmi vysoké, představující vysoké daňové
zatížení daňových poplatníků.
2. Pásma progresivního zdanění. Evropský standard se pohybuje mezi třemi
až pěti daňovými pásmy, některé státy mají daňových pásem šest (např. Portugalsko,
Slovinsko). 244 Ve Francii klesl v roce 2007 počet pásem ze sedmi na čtyři. 245
Extrémem je Švýcarsko, které příjmy poplatníka rozděluje do deseti pásem. Ve
Švýcarsku navíc není sazba stanovená procentuálně, ale jako pevná částka a
výsledná daňová povinnost má pak tedy podobu: do 9.600 franků příjmu daň 0 CHF
a za každých dalších 100 CHF příjmu daň 0,77 CHF navíc. Za 21.000 franků příjmu
je daň 87,75 CHF a za každých dalších 100 CHF příjmu daň 0,88 CHF navíc
apod. 246 Protipólem jsou státy pouze se dvěma daňovými pásmy, mezi něž patří
např. Irsko. 247
3. Rozsah mezi nejnižší a nejvyšší sazbou daně. Zkoumání vzdálenosti mezi
nejnižší a nejvyšší sazbou daně v tom kterém státě, tj. posuzování daňového
zatížení poplatníka s nízkými příjmy a poplatníka s vysokými příjmy, má význam
pro zjištění daňové spravedlnosti. Čím menší tento rozsah je, tím se dá očekávat
spravedlivější daňový systém. Konkrétní hranici, při jejímž překročení můžeme říci,
že systém již není spravedlivý, ovšem není snadné nalézt.
Je záležitostí každého státu, jak hranice jednotlivých daňových pásem
nastaví, v ideálním případě však vždy s ohledem na průměrnou mzdu, minimální
mzdu, míru inflace apod. Bohužel se nezřídka stává, že tyto hranice, tak jak byly
jednou nastaveny, zůstaly také dlouhou dobu nezměněny. Díky valorizaci mezd se
244

Taxes – Accounting. Country Profiles and Resources [online]. The Federation of International Trade
Associations [cit. 2008-06-26]. Dostupný z: <http://www.fita.org/countries/>.
245
LÁCHOVÁ, L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 149.
246
Federal Direct Tax Act, čl. 36 odst. 1. Swiss legislation [online]. Taxation.ch, 1990-12-14 [cit. 2008-06-26], s.
20. Dostupný z: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.11.de.pdf>.
247
Ireland Income Taxes and Tax Laws [online]. The Complete WorldWide Tax & Finance Site, únor 2007 [cit.
2008-07-17]. Dostupný z: <http://www.worldwide-tax.com/ireland/ireland_tax.asp>.

81

pak může snadno stát, že poplatník se dostane do vyššího daňového pásma a musí
odvést vyšší daň, protože se mění nominální hodnota jeho mzdy, ačkoliv reálná
mzda se buď nemění a nebo jen nepatrně.
Zvláštností je makedonská úprava daňových pásem, která říká, že daň se
platí ve výši 23%, jestliže poplatník dosáhne maximálně dvojnásobku měsíční
průměrné mzdy; 23% z dvojnásobku měsíční průměrné mzdy plus 27% z části
příjmu, která přesáhne dvojnásobek, ale nepřevýší pětinásobek měsíční průměrné
mzdy; 23% z dvojnásobku měsíční průměrné mzdy plus 27% z části příjmu, která
přesáhne dvojnásobek, ale nepřevýší pětinásobek měsíční průměrné mzdy plus 35%
z částky, která převýší pětinásobek měsíční průměrné mzdy. 248

Rovná sazba daně
Tento způsob stanovení daňové sazby je v evropských státech stále
populárnější, protože správné nastavení sazby by mělo zajistit dostatečný přísun
finančních prostředků do veřejné pokladny. Optimální je taková sazba daně, která
nebude příliš krutá k poplatníkům s nižšími příjmy, tzn. která nebude jejich příjmy
zdaňovat víc, než kdyby existovala progresivní sazba daně a poplatníci by bývali
byli patřili do některého z nižších daňových pásem. Zároveň by však sazba daně
měla být motivující pro poplatníky s vyššími příjmy, aby tito nehledali únikové
cesty s úmyslem snížit si základ daně. Oproti progresivnímu zdanění, kdy poplatníci
odvedou tím vyšší daň čím vyšší mají příjem, poplatníci zdanění rovnou sazbou
daně odvedou vždy stejnou částku jako daň.
Rovnou daň, respektive lineární daň můžeme najít přibližně v desítce
evropských států. Žádný z původních patnácti států EU ji ale nezavedl.

B. Právnické osoby
Progresivně klouzavá sazba
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U právnických osob najdeme kombinaci progresivního zdanění a rovné
sazby ve Velké Británii. V závislosti na velikosti zisku jsou společnosti rozděleny
do skupin. Roční zisk nižší než 10.000 GBP je od daně osvobozen. Společnosti
se ziskem od 10.000 do 50.000 GBP ročně mají odstupňovány sazby od 10% do
19%. Společnosti, jejichž roční zisk je vyšší než 50.000 GBP, ale nepřesahuje
300.000 GBP, platí daň ve výši 19%. Společnosti se ziskem mezi 300.000 GBP a
1,5 mil. GBP mají sazbu daně odstupňovanou od 19% do 28% (rozděleno celkem
na 44 pásem, sazby se zvyšují o 0,25%). Sazba 28% zatěžuje společnosti, jejichž
roční zisk je vyšší než 1,5 mil. GBP. 249

Snížené sazby daně
Ačkoliv jsou většinou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
v Evropě zatíženy rovnou sazbou daně, v mnoha zemích existuje více než jedna
daňová sazba. Vedle obecné sazby je totiž ještě stanovená tzv. zvláštní sazba,
respektive snížená sazba pro určité druhy podnikání, určité druhy příjmů nebo pro
společnosti splňující určitá kritéria (jako např. malý počet zaměstnanců, obrat do
určité stanovené výše atd.). V Litvě platí sazba 13% pro právnické osoby, u nichž
roční průměrný počet zaměstnanců není vyšší než 10 a jejichž zdanitelný příjem
nepřekročí 140.000 EUR.

250

Ve Slovinsku existuje snížená sazba daně ve

speciálních ekonomických zónách pro podniky, které splní stanovené podmínky. 251
V Bělorusku fungují svobodné zóny se sníženou sazbou ve výši 15%. 252 Velmi
neobvyklý přístup pojali v Rumunsku, kde je zavedena snížená sazba ve výši 5%
pro provozovatele nočních barů, klubů, diskoték, kasin a sázkových kanceláří 253 a
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ještě nižší sazba ve výši 1,5% platí pro malé podniky s maximálně devíti
zaměstnanci a ročním obratem do výše 100.000 EUR. 254 Ve Švýcarsku je daňová
sazba ve výši 4,25% určená pro spolky a nadace. 255 Francie zavedla sazbu ve výši
15% pro ty společnosti, jejichž obrat nepřekročí 7,63 mil. EUR a alespoň 75%
kapitálu je ve vlastnictví fyzických osob nebo společností splňujících stejné
podmínky. 256 Ve Španělsku existuje zvláštní daňový režim pro Kanárské ostrovy.
Tato tzv. kanárská zóna znamená, že daňová sazba je stanovena ve výši 1% ze zisku
za všechny transakce realizované v této zóně. 257 V Portugalsku platí volná obchodní
zóna pro Azory a Madeiru. 258

C. Dodatečná daň pro fyzické i právnické osoby
Na tomto místě je potřeba zmínit, že některé země používají ještě tzv.
dodatečnou daň, a to jak pro osoby fyzické, tak pro osoby právnické. Na Kypru
platí pouze rezidenti daň na obranu, v Německu existuje příspěvek na solidaritu se
sazbou 5,5% a církevní daň (s obvyklou sazbou 8% nebo 9%).

3.5.

Korekční prvky daně
3.5.1. Osvobození od daně
Některé druhy příjmů, které jsou předmětem daně, předpokládají, že po

splnění určitých podmínek budou od placení daně osvobozeny. Většinou je onou
podmínkou vlastnictví určité věci či jiné její užívání po zákonem stanovenou dobu.
Jestliže bude poplatník vlastníkem nebo uživatelem určité věci po stanovenou dobu,
příjmy získané např. prodejem této věci nebudou podléhat zdanění. Zde je dobře
254
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viditelný rozdíl mezi těmito příjmy a příjmy, které nejsou předmětem daně. Zatímco
druhé nejsou předmětem daně bez dalšího, o prvních můžeme s opatrností říci, že
nejsou předmětem daně po splnění zákonných podmínek, lépe řečeno jsou tedy od
daně osvobozeny a za jiných okolností by zdanění podléhaly.

A. Fyzické osoby
Do obou skupin výše uvedených příjmů patří obvykle příjmy plynoucí
z darování a dědictví (jelikož ty podléhají samostatné dani darovací a dani dědické),
půjčky a úvěry (protože jde o peníze, které poplatníkovi nepatří a dříve nebo
později je bude muset vrátit) a dávky státní podpory (protože by bylo nelogické,
aby stát z toho, co poplatníkovi poskytne, chtěl část zpět v podobě daně). Přesto ale
poplatníci v některých evropských zemích musí platit daň ze starobních důchodů.
To platí např. pro Estonsko, 259 Maltu, 260 Portugalsko 261 nebo Rumunsko. 262 Na
Islandu se zdaňují všechny dávky státní podpory. 263
Další kategorií příjmů, která je od daně osvobozena, jsou příjmy plynoucí
z některých odvětví nebo z podnikání, a to buď po určitou dobu od zahájení
provozu nebo trvale. Cílem osvobození je státní podpora určitých ekonomických
oblastí, zejména těch, které jsou pro stát důležité, ale které není stát schopen sám
plně financovat. Na Slovensku jsou příjmy osvobozené od daně uvedené
v ustanovení § 9 zákona o dani z prijmov. 264 V Lotyšsku jsou osvobozeny příjmy ze
259
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soukromých farem nebo ze zemědělské produkce do určité částky příjmu ročně. 265
V Rumunsku jsou od daně osvobozeny např. stravenky. 266
Ve Švýcarsku jsou od daně osvobozené úroky ze spořících účtů, dědictví,
dary, společné jmění manželů, podpory z veřejných nebo soukromých zdrojů a
odškodné za bolest. 267 V některých zemích jsou osvobozené jakékoliv příjmy,
pokud nepřesáhnou určitou částku ročně. Tak např. v Irsku je příjem poplatníka
osvobozen od daně z příjmů, nepřesáhne-li částku 5.210 EUR na poplatníka za rok,
pro manžele platí částka dvojnásobná. 268

B. Právnické osoby
Daňové zákony obsahují i právní úpravu příjmů osvobozených od daně
z příjmů právnických osob. Tato úprava většinou zahrnuje stanovení podmínky, že
příjem z prodeje určitého majetku je osvobozen za podmínky, že do stanovené doby
bude tento příjem reinvestován do pořízení jiného majetku podobného charakteru.
Například v Německu je od daně osvobozen příjem z prodeje nemovitostí
náležejících do obchodního majetku společnosti, pokud tento příjem bude do čtyř
let investován do pořízení jiné nemovitosti.

269

V Turecku platí totéž pro

odepisovaná aktiva, časová podmínka je zde nastavena na tři roky. A dále je
v Turecku od daně osvobozen příjem za poskytování vzdělání a zdravotních služeb
po dobu prvních pěti let fungování společnosti. 270
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3.5.2. Nezdanitelné části základu daně
Jedná se o částky, o které si může poplatník snížit základ daně, jestliže splní
zákonem stanovené podmínky, respektive nastanou-li takové skutečnosti, aniž by se
o ně poplatník jakkoliv přičinil. Jde obvykle o částky vázané na osobu poplatníka
nebo na jeho rodinný stav.

A. Fyzické osoby
Většinou lze uplatnit částky na poplatníka nebo jím vyživované dítě. Částky
na jiného vyživovaného člena domácnosti nejsou vždy pravidlem, stejně jako
možnost částku si zvýšit v důsledku zdravotního postižení. V právních úpravách je
obvykle stanovená roční sazba či konkrétní částka. Pokud má poplatník příjmy ze
závislé činnosti, uplatňuje tuto částku měsíčně, a to ve výši 1/12.
Některé země poskytují nezdanitelné části fakticky ve formě nulové sazby
až do určité výše příjmů, ačkoliv právně v zákoně není uvedeno, že jde o
nezdanitelnou část základu daně. Příkladem je např. Kypr 271 nebo Malta. 272
Způsob stanovení nezdanitelné části je různý. Buď je stanovena základní
nezdanitelná část a ostatní částky jsou od ní odvozeny jakožto násobky (např.
Chorvatsko, 273 Rumunsko 274 ) nebo jsou upraveny konkrétní částky pro konkrétní
skupiny osob, které je mohou uplatnit či na které mohou být uplatněny (např.
Itálie, 275 Švýcarsko 276 ).
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S ohledem na inflaci je nejspíše vhodné stanovit nezdanitelnou část základu
daně ve vztahu k jiné zákonem pravidelně určené částce (např. na Slovensku je
nezdanitelnou částí 19,2 násobek životního minima 277 ).
Perličkou je úprava zvláštní nezdanitelné části v Chorvatsku pro poplatníky
žijící v oblasti speciálního národního zájmu nebo v kopcovitých a horských
oblastech. 278
Zajímavostí je jistě otázka, koho státy ve svých národních úpravách považují
za vyživovanou osobu. Většinou se vždy bude jednat o vyživované dítě – rozdíly
pak budou pouze ve stanovení maximálního věku. Vyživovaným dítětem podle
chorvatského pojetí jsou děti podporované svými rodiči, opatrovníky, osvojiteli,
nevlastními rodiči, i pokud ukončily studium, ale zatím nenastoupily do zaměstnání,
pod podmínkou, že jsou evidovány u zaměstnanecké agentury. 279 Nezdanitelná část
základu daně se pak zvyšuje za každé vyživované dítě. 280 V Estonsku může
poplatník uplatnit nezdanitelnou část nejdříve za třetí a následně za každé další dítě
ve věku do 17 let. 281 V Litvě taktéž za třetí dítě, podmínkou je zde věk do 18 let. 282
Co se týká dalších vyživovaných osob, pojetí jednotlivých států se různí, a
to buď směrem k velmi omezenému počtu osob nebo naopak k široce vymezenému
okruhu osob, na něž je možno uplatnit snížení základu daně. Tak např. na
Slovensku je možné uplatnit nezdanitelnou část vedle vyživovaného dítěte jedině na
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manžela, pokud nemá vlastní příjem, 283 litevský zákon o dani z příjmů jednotlivců
umožňuje uplatnit si částku na zdravotně postiženou osobu. 284 Příkladem širokého
vymezení vyživovaných osob je např. lotyšský zákon o dani z příjmů jednotlivců,
který mezi vyživované osoby zahrnuje např. nezletilé dítě, nezaměstnaného
manžela, nezaměstnané rodiče a prarodiče, sourozence do věku 18 let, pokud jsou
rodiče práce neschopní, osoby závislé na osobách závislých na poplatníkovi
apod. 285

3.5.3. Odčitatelné položky
Tyto položky, stejně jako nezdanitelné části základu daně, také snižují
základ daně, ovšem způsobem, který vyžaduje poplatníkovu aktivitu. Většinou se za
onu aktivitu považují poplatníkovy investice do oblastí, do kterých by měl
investovat stát, který na to ale sám finančně nestačí. Konečný výsledek je tedy
stejný jako při uplatnění nezdanitelných částí základu daně, rozdíl lze spatřovat
především v tom, že nezdanitelné části základu daně si mohou uplatnit podle české
legislativy jen fyzické osoby, zatímco odčitatelné položky jsou uplatňovány jak
fyzickými tak právnickými osobami. Navíc se odčitatelné položky liší i od
uplatnitelných výdajů. Položky totiž přímo nesouvisí s dosažením zisku, nemohou
být tedy uplatňovány jako výdaje. Pokud chtějí poplatníci snížit základ daně i o
další částky, musí tak být v zákoně učiněno formou odčitatelných položek.
Uznatelná výše těchto částek bývá vyjádřená buď v podobě roční maximální částky
nebo procentem z poplatníkových příjmů.
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A. Fyzické osoby
Dary
Typickou odčitatelnou položku představují dary. Právní úpravy obvykle
určují, na jaké účely a kterým organizacím mají být dary věnovány. Většinou jde o
dary určené obcím, státním organizacím a různým institucím a dary na obecně
prospěšné účely jako je charita, zdravotnictví, vzdělávání, životní prostředí aj.
Maximální částky jsou vyčísleny buď procentuálně ve vztahu k základu daně a nebo
v podobě pevné částky. Estonsko umožňuje poplatníkovi odečíst si 5% z celkového
příjmu, 286 Bulharsko 10% zdanitelného příjmu, 287 Lotyšsko 20% zdanitelného
příjmu. 288 V Portugalsku má poplatník možnost odečíst si 25% z hodnoty daru,
v některých případech pak 15% z celkové daňové povinnosti. 289 Na Kypru jsou
dary odpočitatelné bez omezení. 290

Soukromé pojištění
Také oblast zdravotního, penzijního či životního pojištění je oblastí, kterou
stát podporuje. Důvod je nasnadě – čím více budou poplatníci spořit, tím méně
budou zatěžovat státní pokladnu, za což se jim stát odmění formou snížení základu
daně. Bulharsko umožňuje příspěvky na zdravotní a důchodové pojištění odečíst do
výše 10% zdanitelného příjmu. 291 V Estonsku je penzijní připojištění uznatelné do
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výše 15% z celkového příjmu. 292 V Maďarsku mohou poplatníci uplatnit výdaje na
připojištění do výše 30% dosažených příjmů. 293 V Litvě je možné uplatnit
příspěvky do fondů nejen na poplatníka, ale také na jeho manžela. 294

Zdravotnictví
Výdaje na lékařské služby umožňují uplatnit např. Chorvatsko, 295 Itálie,296
Lotyšsko, 297 Rusko. 298

Bydlení
Bydlení je významným aspektem života každého člověka. Proto státy
obvykle považují za důležité zvýhodnit daňové poplatníky snažící se o to si bydlení
zajistit, jelikož toto by v ideálním případě mělo být starostí státu. Stát ovšem ale
nemůže vyhovět potřebám všech a zajistit odpovídající bydlení pro každého, proto
pokud poplatník investuje do stavby vlastního domu, bytu nebo čerpá hypoteční
úvěr na koupi domu či bytu, může si snížit základ daně o tyto výdaje, nebo alespoň
o jejich část. Tak např. v Estonsku je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru nebo
půjčky na pořízení domu nebo bytu. 299
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Výživné
Také výživné, které poskytne poplatník svému rozvedenému manželovi či
jiné, soudním rozhodnutím určené, osobě, může poplatník uplatnit jako odčitatelnou
položku (tu však většinou následně zdaní příjemce výživného). Možnost této
odčitatelné položky v české právní úpravě nenajdeme, zato však jsou obdobné
platby osvobozeny od daně na straně příjemce. 300 Osoba, která je povinna výživné
poskytovat, nejdříve zdaní svůj příjem a teprve ze zdaněného příjmu plní svou
vyživovací povinnost. Osoba přijímající plnění má tento příjem od daně
osvobozený a daň z něj neodvádí. Tak je tomu např. v Estonsku, 301 v Itálii, 302 na
Maltě. 303

Studium
V mnoha státech zákony dovolují odečíst výdaje na další vzdělání a na
prohlubování vzdělání poplatníka, dokonce též výdaje na školné jeho nebo
příslušníků jeho domácnosti (např. v Estonsku, 304 ve Finsku, 305 v Itálii, 306 Litvě,307
na Maltě, 308 v Rusku 309 ).
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Ztráta
Ztrátou se rozumí částka, o kterou výdaje vynaložené na dosažení, udržení
nebo zajištění příjmů převyšují skutečně získané příjmy. Tato problematika se
především dotýká právnických osob, nicméně vztahuje se i na podnikající fyzické
osoby. Právní úpravy jednotlivých zemí se liší zejména v tom, po jak dlouhou dobu
je možné ztrátu odečítat. Tak např. lotyšský zákon o dani z příjmů jednotlivců
dovoluje odečíst ztrátu z minulých let maximálně po dobu tří následujících
zdaňovacích období. 310

Ostatní odčitatelné položky
Výčet základních odčitatelných položek je potřeba zakončit položkami,
které jsou ve svých národních úpravách specifické a většinou se nevyskytují
v právních úpravách jiných států. Itálie umožňuje odečíst výdaje na pohřebné. 311 Na
Kypru může poplatník odečíst náklady na údržbu státem uznaných památkových
objektů. 312
Maximální výše odčitatelných položek stejně jako nezdanitelných částí
základu daně je většinou uznatelná do výše dosažených příjmů po odečtení výdajů.
Poplatník tedy nemůže dosáhnout daňové ztráty. Některé státy ale obsahují zvláštní
úpravy. V Estonsku je možno uplatnit tyto položky až do výše poloviny dosažených
příjmů, 313 v Litvě pak 25% základu daně po odečtení všech odčitatelných částek. 314
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V Srbsku je limit stanoven na 50% základu daně. 315 Ve Švýcarsku existují úsměvné
výdaje, které zásadně odčitatelné nejsou – výdaje na úplatky švýcarským nebo
zahraničním úředníkům, ve smyslu švýcarského trestního práva. 316

B. Právnické osoby
Státy pomocí daňových zákonů poskytují podporu určitým oblastem.
Odrazem těchto snah jsou vedle daňových osvobození především položky
odčitatelné od základu daně. Zatímco osvobození by se mohla považovat za přímou
odporu určitých oblastí a aktivit (tzn. že daň nemusí platit ten, kdo určitou činnost
skutečně vykonává), odpočty se považují za podporu nepřímou (tzn. že základ daně
se sníží tomu, kdo podporovanou činnosti sice sám nevykonává, ale finančně
přispívá k jejímu provozování).

Dary
Učebnicovým příkladem je snížení základu daně o dary poskytnuté zákonem
určeným subjektům (vládním nebo obecním orgánům a organizacím) nebo na
zákonem stanovené účely (kultura, sport, vzdělávání, zdravotnictví). Úprava
týkající se právnických osob se obvykle odlišuje od úpravy stanovené pro osoby
fyzické – ne v subjektech, kterým mají být dary poskytnuty, ale ve výši, kterou si
poplatník může od základu daně odečíst. Tato maximální částka činí např.
v Bulharsku 10% celkových příjmů, 317 v Turecku 5% zdanitelného příjmu, 318 ve
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Slovinsku 0,3% dosaženého příjmu. 319 Na Kypru mohou poplatníci odečítat dary
v plné výši, pokud jsou doloženy řádným dokladem o jejich převzetí. 320

Ztráta
V mnoha právních úpravách je umožněno uplatnit jako odčitatelnou položku
ztrátu realizovanou v předchozích zdaňovacích obdobích. Ztrátou se rozumí částka,
o kterou výdaje vynaložené za účelem dosažení příjmů tyto příjmy převyšují.
Právní úpravy se liší snad jedině v tom, po jak dlouhou dobu umožňují ztrátu
odečítat. Délka odčítání bývá stanovena na tři roky (Litva, pokud jde o ztráty
z prodeje cenných papírů, Albánie), pět let (Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Turecko, Ukrajina), sedm let (Estonsko, Švýcarsko), deset let
(Bulharsko, pokud jde o ztráty bankovní, Finsko, Island, Norsko, Rusko).
V některých státech je možnost odečíst ztrátu bez omezení (Kypr, Maďarsko,
Malta). V Ruské právní úpravě je omezení nejen časové, ale též je možné ztrátu
uplatnit pouze do určité výše dosaženého příjmu, a to každoročně maximálně do
výše 30% ze základu daně. 321 Některé země neumožňují odečíst ztrátu, jestliže u
společnosti došlo v podstatné míře ke změně majitele (např. Slovinsko, pokud se
změní majitel společnosti z více než 25%, 322 nebo Finsko, pokud změna majitele
dosáhne výše 50% podílu na společnosti 323 ). Existují také státy, které umožňují
uplatňovat ztrátu mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, nebo mezi
společnostmi z jedné skupiny. Tak např. na Kypru je možné odečíst ztrátu dvou
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společností vůči sobě, pokud jedna z nich drží alespoň 75% akcií druhé
společnosti. 324 Ve většině států je však takový postup zakázán. Ve Slovinsku není
možné uplatnit ztrátu, jestliže v období od její realizace do jejího uplatnění došlo
k fúzi společností nebo je-li uplatňováno společné zdanění jinou společností. 325

Ostatní odčitatelné položky
Stejně jako je tomu u osob fyzických, také výčet odčitatelných položek
uplatnitelných právnickými osobami je zakončen takovými položkami, které jsou
ve svých národních právních úpravách specifické a v právních úpravách jiných států
se nevyskytují. V Bělorusku mohou společnosti odečíst investice do odstraňování
následků černobylské havárie,

326

V Bulharsku jsou odčitatelné příspěvky

zaměstnavatelů svým zaměstnancům do zdravotních a penzijních fondů, a to do
stanovené výše na zaměstnance měsíčně),

327

V Rumunsku jsou odčitatelné

zaměstnavatelovy výdaje na stravenky zaměstnanců 328 (a u zaměstnanců jsou takto
získané stravenky osvobozeny od daně).
V některých zemích mohou právnické osoby uplatnit jako odčitatelnou
položku procento z realizovaných investic. Tak např. ve Slovinsku je možné odečíst
25% všech investic a 15% investic do zařízení a nehmotných aktiv.329 V Bělorusku
jsou od základu daně odčitatelné kapitálové investice do stavebnictví. 330
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3.5.4. Slevy na dani
Sleva na dani je zákonem stanovená částka, o niž se snižuje daň, kterou je
poplatník povinen zaplatit. Bývá vázána na splnění určité podmínky na straně
poplatníka. 331
Stejně jako v případě nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných
položek, i zde je důvodem poskytování slev ze strany států podpora určitých oblastí
nebo činností daňových poplatníků. Státy se snaží zvýhodnit ty poplatníky, kteří
díky tomu, že budou mít nižší daň, mohou disponovat vyššími příjmy a budou tedy
schopní tyto příjmy dále investovat do určitých podniků, odvětví nebo regionů.
Tento systém má však i své kritiky, kterým se nelíbí, že velká šíře všemožných
daňových slev a odpočtů způsobuje nepřehlednost a složitost daňových zákonů.
Argumentem zastánců by naopak mohlo být tvrzení, že bez využití slev na dani by
stát jinak musel dnes zvýhodněným poplatníkům poskytnout sociální plnění ze
státní pokladny, aby došlo k vykompenzování vyšších daní. Protože dávky sociální
podpory jsou součástí státního rozpočtu stejně jako daně, a mohou být navíc z daní
hrazené, tím, že stát nevybere od poplatníků vyšší daň, ale umožní jim využít slevy
na dani, tyto prostředky tak rovnou ponechá v rodinných rozpočtech. Což je
samozřejmě lepší, ekonomičtější a administrativně méně náročné, než kdyby stát
tyto peněžní prostředky od poplatníků vybral a poté jim je poskytnul zpět.

A. Fyzické osoby
Využití slev na dani je dost možná spravedlivější výhodou, než výhoda
v podobě nezdanitelných částek. Jestliže se dvěma různým poplatníkům, s příjmy
v různých daňových pásmech, sníží základ daně o stejně vysokou nezdanitelnou
částku, u jednoho se ani po tomto snížení nemusí daňové pásmo změnit, zatímco u
druhého může dojít k tomu, že se dostane do nižšího daňového pásma a kromě
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základu daně se mu sníží tedy i sazba daně. Naproti tomu při využití slev na dani se
všem poplatníkům sníží daň o stejnou částku.
Sleva na dani je v zákonech vyjadřována jako pevná částka z vyměřené
daně. Pokud by sleva překročila vlastní daňovou povinnost, mohl by stát tento
přeplatek poplatníkovi vyplatit. Toto ovšem není v evropských státech příliš
obvyklé a takový postup najdeme jen u několika málo zemí, a to ještě pouze u slev,
které jsou vázány na poplatníka či jím vyživovanou osobu. Proto státy přistupují
k tomu, že výši slevy na dani vyjadřují v daňových předpisech procentní částkou,
např. ve vztahu k základu daně, k hodnotě skutečně vynaloženého výdaje apod.
V České republice existuje tzv. daňový bonus, 332 který ve stejné podobě
můžeme najít i na Slovensku, 333 a který představuje právě tu část slevy na dani,
která převyšuje daňovou povinnost poplatníka a která se mu vyplácí. Na Islandu
existuje tzv. daňový dobropis, jehož podstatou je možnost ze zaplacené daně odečíst
zákonem stanovenou částku a pokud tato sleva převýší daňovou povinnost,
poplatníkům se vyplatí zpět. Sleva se dá ovšem odečíst jen od příjmů poplatníků,
kteří je získali ze závislé činnosti nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Dobropis
může uplatnit jeden manžel nebo jedna ze spolužijících osob a pokud tak neučiní,
může ho uplatnit druhý partner. 334 Naproti tomu v Nizozemí může poplatník
uplatnit slevu na dani toliko na svoji osobu. Pokud sleva převýší daň, vyplatí se
rozdíl jen těm poplatníkům, u kterých je součet jejich daňové povinnosti a daňové
povinnosti manžela vyšší než nula. 335
Vedle této záporné daně existují samozřejmě i další slevy na dani. Tak např.
belgičtí poplatníci mohou získat slevu na dani, jestliže jakožto vlastníci bytů nebo
domů nechají v obydlí provést takovou úpravu, která sníží spotřebu energií. Sleva
332
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se přiznává v maximální výši 600 EUR na jeden byt za rok. 336 V Chorvatku
požívají slev váleční veteráni a to podle míry jejich postižení. Také rodiny zabitých,
zajatých nebo nezvěstných vojáků mají určité slevy na dani. 337 Na Islandu existují
slevy na dani pro posádky lodí plujících pod islandskou vlajkou. 338 V Portugalsku
je možné uplatnit slevy na dani na osoby žijící s poplatníkem ve společné
domácnosti. Rozdíl ve výši slev spočívá v tom, zda slevu uplatňuje osoba svobodná,
žijící v manželství, rozvedená či ovdovělá. 339

B. Právnické osoby
U právnických osob jsou využívány slevy na dani zvláštního charakteru,
které jsou vázány na určitá odvětví či regiony, jejichž rozvoj je potřeba podpořit.
V mnohých případech dokonce může jít o slevu až ve výši 100% na určitou dobu,
dalo by se zde tedy hovořit i o osvobození od daně. Ze slev obecného charakteru,
které jsou typické pro fyzické osoby, se nejčastěji objevují slevy za vytvoření
pracovního místa či možnost uplatnit si formou slevy část investice.

Podpora odvětví
Jedním z mála států, který upřednostňuje slevy na dani před daňovými
odpočty, je Lotyšsko. V souvislosti s podporou různých odvětví zde můžeme najít
řadu slev – zemědělské podniky si mohou snížit daň o zákonem stanovenou částku
na každý hektar užívané zemědělské půdy,
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sofistikované produkty a software si mohou uplatnit slevu ve výši 30%. 341 Drobní
podnikatelé mají možnost využít slev na dani, jestliže splní zákonem stanovené
podmínky obratu ve výši 200.000 LVT, průměrného počtu zaměstnanců 25 a aktiv
ve výši 70.000 LVT. Nutností je, aby podnik splňoval alespoň dvě z těchto tří
podmínek. 342
Do oblasti slev na dani se mohou řadit též podpory pro začínající
podnikatele. V Bosně a Hercegovině podnikatelé v prvním roce své činnosti mohou
uplatnit slevu na dani ve výši 100%, ve druhém roce slevu ve výši 70% a ve třetím
roce činí výše slevy 30%. 343 Od 1.1.2008 je účinný nový zákon o dani z příjmů
společností, v němž mj. bude toto výše uvedené zvýhodnění fungovat ještě po
přechodnou dobu. 344 V Republice srbské platí pro začínající podnikatele sleva na
dani ve výši 100% po dobu pěti let. 345

Podpora regionů
Díky tomu, že se státy snaží podporovat určité regiony, můžeme v mnohých
nalézt systém speciálních či svobodných zón. V Litvě zákonodárce vymezil
svobodné zóny, v nichž se daň společností snižuje v prvních pěti letech od jejího
založení o 80% a v dalších pěti letech o 50%. 346 V Bulharsku mohou uplatnit
společnosti slevu na dani ve výši 100%, pokud působí v regionu, kde je alespoň o
50% vyšší nezaměstnanost, než kolik činí průměrná celostátní nezaměstnanost za
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předchozí rok, pokud alespoň 80% všech zaměstnanců společnosti má trvalé
bydliště v takovém regionu. Podmínkou však je, že tyto ušetřené finance budou
investovány do získání výrobních aktiv či na odměny zaměstnanců. Další
podmínkou je možnost uplatnit tuto daňovou slevu nejvýše v pěti po sobě jdoucích
letech. 347
V Chorvatsku existují tzv. oblasti zvláštního státního zájmu, které jsou
rozdělené do tří skupin. Poplatníci provozující hospodářskou činnost v této oblasti,
soustavně zaměstnávající více než pět zaměstnanců, přičemž alespoň 50% z nich
má bydliště nebo trvalý pobyt v této oblasti po dobu nejméně devíti měsíců, platí
daň ze zisku po dobu deseti let od účinnosti zákona 348 takto: žádná daň pro první
skupinu, 25% předepsané daňové sazby pro druhou skupinu, 75% předepsané
daňové sazby pro třetí skupinu. Poplatníci v oblasti Vukovar, splňující stejné
podmínky, jsou vyňati z povinnosti platit daň po dobu deseti let a poplatníci
v kopcovitých a horských oblastech, splňující stejné podmínky, platí daň ze zisku
ve výši 75% předepsané daňové sazby. Podnikatelé ve volných zónách stanovených
zákonem o volných zónách platí daň ze zisku ve výši 50% předepsané sazby. 349

Investice
Slevy na dani, stejně jako např. úplné osvobození od daně, mohou být
považovány za nástroj státu, kterým se stát snaží přilákat do země investory. Stejně
jako začínajícícím podnikatelům také investorům je možné poskytnout tzv. daňové
prázdniny, tedy poskytnout jim 100% slevu na dani po zákonem vymezenou dobu.
Tak např. v Litvě jsou zahraniční investoři, kteří investují více než 1 mil. USD a
vlastní alespoň 30% základního kapitálu podniku, osvobození od daně po dobu
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prvních pěti let svého působení. 350 V Lotyšsku zákon vymezuje investiční projekty,
na které je možné uplatnit slevu na dani. 351 V Chorvatsku jsou zcela osvobozeni
podnikatelé v investiční zóně, kteří se podílí na zákonem stanoveném investičním
projektu s investicí vyšší než 1 mil. HRK a to v roce, v němž investici poskytli, a
v dalších pěti letech až do výše celé investované částky. 352 V Srbsku mohou
podnikatelé snížit daň o investice do základního jmění ve výši 20% hodnoty
investice, ne však více než 50% daně. Existují však výjimky v závislosti na
velikosti podniku a oblasti podnikání. 353

Vytváření pracovních míst
Využití slevy na dani umožňují evropské země také podnikatelům či
podnikům s ohledem na tvorbu pracovních míst. Ne vždy je to ale takto jednoduché.
Např. v Srbsku podnikatel, jehož investice byla vyšší než zákonem stanovená částka
(cca 7,5 mil. EUR) a realizací této investice bylo vytvořeno více než sto nových
pracovních míst, nemusí odvádět daň po dobu deseti let. 354 Podnikatelé, kteří
vytvoří nová pracovní místa, si mohou snížit daň o 100% hrubých mezd
vyplacených nově přijatým zaměstnancům po dobu dvou následujících let. 355
Slevy na dani nejsou využívány jen v závislosti na tvorbě nových
pracovních míst, ale také podle toho, koho podniky či podnikatelé zaměstnávají.
Podniky v Lotyšsku, které zaměstnávají osoby ve výkonu trestu, si mohou snížit
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daň až o 20%. 356 V Bělorusku jsou od daně osvobozené podniky, ve kterých je
z celkového počtu zaměstnanců více než 50% invalidních. 357

Dary
V Evropě neexistuje mnoho států, v nichž by legislativa připouštěla odečíst
zákonem stanovenou hodnotu daru od již vypočítané daně. Většinou se setkáváme
s odečítáním hodnoty daru v podobě položek odčitatelných od základu daně.
V Lotyšsku je ale možné uplatnit dary na zákonem stanovený účel nebo zákonem
vyjmenovaným subjektům také formou slevy na dani. Od daně je možné odečíst
85% hodnoty daru, ne však více než 20% z celkové částky daně. 358 V Rumunsku si
mohou poplatníci odečíst hodnotu daru ve výši 0,3% z celkového obratu společnosti
a daň nesmí být snížená o více než 20% její hodnoty. 359
V některých státech jsou, mimo výše uvedená omezení, kladeny na
poplatníky ještě další podmínky, pokud jde o možnost uplatnit slevu na dani.
V Lotyšsku například nemůže uplatnit slevu na dani poplatník, který má dluhy na
daních. 360 V Bulharsku je uplatnění slev vázáno na splněné závazky v oblasti
sociálního pojištění. 361

3.6.

Vyměření a placení daně
Po uplynutí zdaňovacího období musí poplatníci předložit svému místně

příslušnému správci daně přehled svých celoročních příjmů včetně uplatněných
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výdajů, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek a případně slev na
dani. Tento přehled se nazývá daňovým přiznáním. Splatnost daně je obvykle
shodná s termínem pro podání daňového přiznání, v některých státech (např.
Lotyšsko 362 nebo Rusko 363 ) mají poplatníci povinnost zaplatit daň až po podání
daňového přiznání.

Správce daně
Správa daní náleží do působnosti ministerstev financí nebo obdobných
ministerstev s jinými názvy (např. v Dánsku existuje samostatné Ministerstvo
daní 364 ). Konkrétní úřad zabývající se výběrem a správou daní se označuje např.
jako finanční úřad, celní úřad, daňový úřad apod. Organizace daňové správy
obvykle odpovídá územnímu uspořádání země. To znamená, že ministerstvu financí
podléhá národní finanční či daňový úřad (v Polsku jsou to např. daňové komory, 365
v České republice to jsou finanční ředitelství), jehož povinností je dozorovat a
upravovat jednotný postup při výběru a správě daní jemu podřízených místních
finančních nebo daňových úřadů. 366 Tyto jsou pak přímo odpovědné za vlastní
proces správy daní v jim vymezeném územním obvodu.

A. Fyzické osoby
Zdaňovací období
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Zdaňovacím obdobím je časový úsek, za který se zjišťuje základ daně a
z něj se následně vypočítá výše daně. 367
Zdaňovacím obdobím ve většině evropských zemí je jeden kalendářní rok.
Pouze ve Velké Británii zdaňovací období začíná 6. dubna a končí 5. dubna
následujícího kalendářního roku. 368
Ještě více specificky stanovené zdaňovací období můžeme najít ve
Švýcarsku, kde činí dva kalendářní roky. Kantony si ale mohou stanovit, že
zdaňovacím obdobím je jeden kalendářní rok. 369

Lhůta pro podání daňového přiznání
Jednotlivé evropské státy upravují ve svých legislativách lhůtu pro podání
daňového přiznání různě. Obvykle existuje přibližně tříměsíční lhůta od konce
zdaňovacího období (např. Albánie, Chorvatsko a podnikatelé ve Slovinsku mají
lhůtu do 28.2., Řecko do 2.3., Republika srbská 15.3., Maďarsko do 20.3., Island do
22.3., Česká republika, Estonsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko do 31.3.,
Lotyšsko do 1.4.). Velmi oblíbeným termínem je také měsíc duben, a to buď jeho
průběh či konec (Bulharsko stanovilo lhůtu do 15.4., Dánsko, Portugalsko, Polsko,
Rusko, Srbsko a Černá Hora, Kypr do 30.4. – na Kypru dokonce existuje povinnost
podat v průběhu příslušného zdaňovacího období tzv. průběžné daňové přiznání).
Belgie ve své daňové právní úpravě poskytuje pro poplatníky lhůtu v trvání šest
měsíců, Itálie v délce sedmi měsíců a Malta umožňuje podat daňové přiznání
dokonce ve lhůtě osmi měsíců. Ve Velké Británii mohou poplatníci daňové přiznání
vyplňovat celých deset měsíců a daňové přiznání podávají do 31. ledna
následujícího roku.
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Podání daňového přiznání
V některých případech fyzické osoby vůbec daňové přiznání podávat nemusí.
Je to tehdy, pokud jejich roční příjem (ze závislé činnosti) nepřekročí určitou
hranici (např. v České republice, v Maďarsku, ve Slovinsku či v Turecku).
V Dánsku poplatník odevzdává daňové přiznání pouze tehdy, jestliže údaje,
vyplněné správcem daně, neodpovídají skutečnosti, a to před 1. květnem. 370
Islandští daňoví nerezidenti vyplňují daňové přiznání společně s místní daňovou
autoritou. 371 Ve Španělsku správce daně sám vypočítá poplatníkovi daň a daňové
přiznání mu již vyplněné pošle, což umožňuje poplatníkovi vyvarovat se chyb a
omylů, kterých by mohl později litovat. 372 Na Slovensku umožňuje zákon o dani
z príjmov poplatníkům učinit prohlášení o tom, že 2% z vyměřené částky chtějí
poukázat některé v zákoně vyjmenované právnické osobě, jako jsou neziskové
subjekty vykonávající obecně prospěšné činnosti (např. Slovenský Červený kříž a
různé nadace a občanská sdružení). Seznam těchto institucí vede a jako příjemce
částek je registruje Notářská komora Slovenské republiky. Je-li poplatníkem
fyzická osoba, je minimální částka ve výši 20 SK. 373

Zálohy
Zaměstnancům jsou v evropských zemích obvykle sráženy zálohy na daň
z příjmů fyzických osob stejným způsobem jako zaměstnancům v České republice.
O to se každý měsíc starají zaměstnavatelé. Zálohy ovšem platí také podnikající
fyzické osoby, čímž si předplácejí budoucí daň. Zálohy poplatníci platí buď
s ohledem na výši poslední daňové povinnosti nebo s ohledem na výši příjmů.
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Pokud vzniknou zálohami přeplatky na dani, započítávají se buď na jinou dlužnou
daň, na budoucí daň nebo se poplatníkovi vrací.
V Itálii jsou podnikatelé povinni zálohami zaplatit buď celou předvídanou
daň na příští zdaňovací období, anebo 98% daně za předcházející rok. Zálohy se
platí dvakrát ročně ve výši 40% do 20. června a 60% do 30. listopadu. 374

Společné zdanění
Jak jsem již uvedla v části týkající se subjektů daně z příjmů fyzických osob,
v některých státech je vedle individuálního poplatníka subjektem daně celá rodina
popřípadě domácnost. Ve Švýcarsku celkové příjmy manželů zahrnují i příjmy
jejich dětí a podává se ohledně nich jediné daňové přiznání. Samostatně zdaňují děti
pouze příjmy ze závislé činnosti. 375 Manželé jsou za daňovou povinnost primárně
odpovědní společně a nerozdílně a oddělená odpovědnost existuje jen v případě, že
jeden z manželů se dostane do platební neschopnosti. 376 V Portugalsku zdaňují
příjmy společně manžel, manželka a na nich závislé děti, jimiž se myslí děti mladší
18 let a nebo osoby ve věku od 18 do maximálně 24 let, pokud jsou neschopné
práce nebo pokud ještě studují, v obou případech nesmějí dosáhnout příjmů ani ve
výši minimální mzdy. 377

Ve Francii je předmětem daně celkový příjem celé

domácnosti, 378 čímž se myslí všechny výdělečně činné i nečinné osob žijících
společně.
Vedle subjektů daně v podobě jediného poplatníka nebo v podobě
domácnosti či rodiny existuje v právních úpravách také možnost společného
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zdanění pouze osob manželů. V některých státech je pak tato možnost dána také
neoddaným párům, nazývaným obvykle jako osoby spolužijící (v našem právním
řádu je známe pod označením druh a družka) (např. na Islandu 379 ).
Na Maltě jsou příjmy manželů zdaňovány jménem jednoho z nich, který se
označuje jako tzv. zodpovědný manžel. Manželé si mezi sebou zvolí zodpovědného
manžela a tato volba nemůže být změněná následujících pět let. Za daňovou
povinnost však odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. 380
V Německu mohou manželé podat společné daňové přiznání a pro případ, že
tak učiní, jsou odpovědní do výše svého manželského podílu. 381 Také ve Španělsku
si mohou manželé vybrat, zda budou své příjmy zdaňovat společně nebo každý
zvlášť. 382
V České republice bylo společné zdanění manželů zavedeno novelou zákona
o dani z příjmů č. 669/2004 Sb. Ing. Jiří Dušek o společném zdanění hovoří jako o
metodě snížení daňové zátěže rodin s dětmi. Od 1.1.2008 je sice společné zdanění
manželů zrušeno, nicméně za zmínku jistě stojí, že po dobu, po kterou existovalo,
fungovalo tím způsobem, že manželé, vyživující alespoň jedno dítě žijící s nimi
v domácnosti, mohli sečíst své příjmy a stanovit společný základ daně. Daňové
přiznání však podal za sebe každý z manželů sám, v jeho příloze musely být
uvedeny údaje pro výpočet společného základu a dále ½ základu, ze kterého se
vypočítala daň. Navíc mohli společně zdaňovat také manželé, i pokud jeden z nich
žádných příjmů podle ZDP nedosahoval. 383
V Estonsku jde daňová legislativa dokonce tak daleko, že společné daňové
přiznání může být podáno i v případě, kdy jeden z manželů během zdaňovacího
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období zemřel, 384 což je situace neobvyklá, vzhledem k tomu, že většinou je
možnost společného zdanění vázána na skutečný stav na konci zdaňovacího období.
V některých zemích sice oficiálně společné zdanění manželů neexistuje,
nicméně v právních úpravách můžeme nalézt prvky, které se tomuto institutu blíží.
Tak např. na Islandu sice manželé své příjmy společně nezdaňují, přesto ale
navzájem odpovídají za splnění daňové povinnosti. 385 V Dánsku manžel, který
nemůže uplatnit nezdanitelnou částku v plné výši, může její zbývající část převést
na manžela. 386
Existují státy, kde jsou zdaňovány i příjmy dětí. Protože ale děti nemohou
být ze zákona daňovými poplatníky, daní své příjmy společně s některým z rodičů.
Například ale v Irsku jsou příjmy dětí zdaňovány samostatně. 387

B. Právnické osoby
Zdaňovací období
U právnických osob je většinou zdaňovacím obdobím také kalendářní rok.
Některé legislativy však připouští možnost dohody poplatníka se správcem daně a
stanovení jiného zdaňovacího období. Hospodářský rok si mohou tedy zvolil
poplatníci např. v Litvě, 388 v Chorvatsku, 389 v Portugalsku pro nerezidenty mající
v zemi stálou provozovnu, 390 nebo na Islandu, kde však není přípustné, aby
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zdaňovací období bylo delší než dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 391
V Chorvatsku i v Portugalsku se takto zvolené zdaňovací období navíc nesmí měnit
po dobu pěti let. Ve Švýcarsku, 392 Velké Británii, 393 Lotyšsku 394 a v Irsku 395 je pro
podnikatelské subjekty stanoven za zdaňovací období hospodářský rok bez dalšího.
V Estonsku je pro daň ze zisku určen za zdaňovací období dokonce kalendářní
měsíc. 396

Lhůta pro podání daňového přiznání
V některých evropských zemích mají právnické osoby povinnost podat
daňové přiznání podle data schválení účetní závěrky. Tak je tomu např. v Itálii (do
30 dnů), v Srbsku (do 8 dnů). Konečný termín pro podání daňového přiznání může
být vázán i na konec zdaňovacího období nebo na uplynutí určité doby po konci
zdaňovacího období. Například v Chorvatsku nebo Finsku je povinnost podat
daňové přiznání do 4 měsíců, na Slovensku do 3 měsíců od konce zdaňovacího
období. Podobně jako u osob fyzických i u právnických osob jsou běžnou lhůtou
pro podání přiznání tři měsíce (Maďarsko, Slovinsko, Albánie, Bulharsko), i když
některé země dávají právnickým osobám i čtyři nebo pět měsíců (Turecko do 30.4.,
Island, Německo, Portugalsko do 31.5.), Malta nabízí dokonce šest měsíců a Velká
Británie devět. Ačkoliv by se dalo očekávat, že podnikatelské subjekty, vzhledem
k o něco složitějšímu procesu zpracování všech údajů nutných pro podání daňového
přiznání, budou mít zákonem přiznanou delší (tak je tomu např. v Albánii,
v Portugalsku nebo v Turecku), nebo alespoň stejnou lhůtu (např. ve Slovinsku),
391
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není to pravidlem a v některých zemích je lhůta pro podání přiznání daně z příjmů
právnických osob dokonce kratší než pro osoby fyzické (např. Malta, Bulharsko,
Island, Velká Británie).
Velmi zajímavou úpravu výpočtu daně ze zisku nacházíme ve Velké Británii.
Společnosti, jejichž účetní rok se neshoduje s rokem fiskálním (tedy se stanoveným
zdaňovacím obdobím), musí daň vypočítat proporcionálně na oba fiskální roky, do
nichž jejich účetní období zasahuje. Na druhou stranu mají společnosti výhodu
v tom, že pokud zaplatí daň předčasně, tedy dříve než jsou povinny na základě
zákona, jsou oprávněny pobírat ze svého „vkladu“ úroky, a to po dobu do řádné
splatnosti daně. 397
Pokud v Irsku v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně sazby daně,
zisk se na časovém základě rozdělí a poměrné části se zdaní příslušnou sazbou
daně. 398

Zálohy
Zálohami si poplatníci předplácejí svou budoucí daň. V průběhu roku platí
ve většinou pravidelných intervalech zálohy ve výši stanovené buď podle poslední
známé daně nebo v závislosti na aktuálním příjmu.
Případné přeplatky na dani státy buď vracejí nebo je umožňují započítat na
jinou dlužnou daň nebo na budoucí daň. Na Islandu poplatníkům plyne úrok
z částky, o kterou jsou zaplacené zálohy vyšší než konečná daňová povinnost. 399
Nejčastěji je povinnost platit zálohy stanovena v měsíčních nebo čtvrtletních
intervalech v závislosti na poslední známé daňové povinnosti. Například v Turecku
platí podniky zálohy čtvrtletně, ale ve výši 25 % dosaženého zisku za příslušné
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čtvrtletí. 400 Na Kypru platí poplatníci zálohy až ve druhém pololetí kalendářního
roku a jejich výše je určena na základě předběžného daňového přiznání podávaného
do 1.8. 401
Právnické osoby na Maltě jsou kromě běžných záloh, které mohou platit
v individuálně dohodnutých termínech a v individuálně stanovené výši, povinny
platit 7% zálohu při každém prodeji kapitálu náležejícího do obchodního majetku
společnosti. 402
Pozoruhodné je také placení záloh společnostmi v Albánii. Zde se zálohy
platí měsíčně, a sice od ledna do dubna ve výši 1/12 částky daně za předloňské
zdaňovací období, dalších osm měsíců, tedy od května do konce roku, odpovídá
měsíční záloha dani za předcházející zdaňovací období snížené o již zaplacené
zálohy a vydělené osmi. 403 Poplatníci, jejichž poslední daňová povinnost je nižší
než zákonem stanovená částka, platí daň čtvrtletně. V takovém případě se spočítají
měsíční zálohy stejným způsobem jako u poplatníků platících zálohy měsíčně a
záloha na daň se odvádí vždy za tři měsíce dohromady. 404
V Portugalsku platí rezidentské společnosti, jejichž hlavním předmětem
podnikání je činnost obchodní, průmyslová nebo zemědělská, stejně jako
nerezidentské společnosti s trvale zřízeným podnikem daň z příjmů společností ve
třech splátkách, jejichž výše odpovídá 85% daně odvedené za předcházející
zdaňovací rok. Rozdíly ve výši záloh jsou tedy proměnlivé v závislosti na podání
každoročního daňového přiznání. 405
400
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Společné zdanění
Podobně jako u fyzických osob je možné i mezi právnickými osobami najít
vztahy obdobné vztahům příbuzenským. Jedná se o společnosti v rámci jedné
skupiny, nad kterými stojí tzv. mateřská společnost, která vlastní převážnou část
jejich kapitálu. Některé právní úpravy umožňují takovým skupinám právnických
osob uplatňovat ztrátu jedné společnosti vůči ziskům druhé společnosti (viz
podkapitola 3.5. Korekční prvky daně). Např. ve Slovinsku 406 a Rakousku 407 je
dokonce umožněno tzv. skupinové zdanění, kterému podléhají společnosti jedné
skupiny (typicky sesterské společnosti, nebo mateřské a dceřiné společnosti).
V Srbsku se za sdružené podniky považují podniky, které přímo nebo nepřímo
kontrolují alespoň 75% svých akcií nebo podílů. Takové podniky mohou společně
zdanit své příjmy, pokud všechny jsou srbskými rezidenty. 408 Každý z podniků
vyplní vlastní daňové přiznání a mateřská společnost vyplní společné daňové
přiznání za celou skupinu. Každý podnik ze skupiny zaplatí takovou část daně
vypočítané ve společném daňovém přiznání, jakou si vypočítal ve svém vlastním
daňovém přiznání. 409 Společné zdanění skupiny musí být takto uplatňováno po
dobu alespoň pěti let. 410

406

Slovenia Company Formation and Registration [online]. The Complete WorldWide Tax & Finance Site,
duben 2008 [cit. 2008-11-05]. Dostupný z: <http://www.worldwidetax.com/slovenia/slovenia_company_formation.asp>.
407
The Austrian Personal Income Tax and Corporate Income Tax: New Group Taxation (for Groups of
Companies). Taxation – International Tax Issues [online]. Federal Ministry of Finance, srpen 2004 [cit. 200811-05]. Dostupný z:
<http://english.bmf.gv.at/Tax/InternationalTaxIssues/Information/TheAustrianPersonal_344/_start.htm>.
408
Enterprise Profit tax Law, čl. 55 [online]. Serbia Investment and Export Promotion Agency, 2002-11-26 [cit.
2008-11-05], s. 12. Dostupný z:
<http://www.siepa.sr.gov.yu/files/pdf/Law%20on%20Corporate%20Profit%20Tax.pdf>.
409
Enterprise Profit tax Law, čl. 56 [online]. Serbia Investment and Export Promotion Agency, 2002-11-26 [cit.
2008-11-05], s. 12-13. Dostupný z:
<http://www.siepa.sr.gov.yu/files/pdf/Law%20on%20Corporate%20Profit%20Tax.pdf>.
410
Enterprise Profit tax Law, čl. 57 [online]. Serbia Investment and Export Promotion Agency, 2002-11-26 [cit.
2008-11-05], s. 13. Dostupný z:
<http://www.siepa.sr.gov.yu/files/pdf/Law%20on%20Corporate%20Profit%20Tax.pdf>.

113

ZÁVĚR
Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Henry Ford

V této rigorózní práci jsem se zabývala pohledem na daň z příjmů fyzických
a právnických osob z hlediska jejích jednotlivých konstrukčních prvků, přičemž
jsem se snažila o srovnání zdanění v České republice a ve státech Evropské unie
včetně několika kandidátských zemí.
V Evropě se zatím neobjevují významnější snahy o harmonizaci přímých
daní, jako je tomu na poli některých daní nepřímých. Každý stát, ať členský či
nečlenský, si proto vytváří vlastní právní úpravu a přizpůsobuje ji svým
hospodářským podmínkám. Přesto však všechny země zachovávají stejný postup
při zjištění a výběru daně. Vždy je nutné zjistit, kdo je subjektem (poplatníkem)
daně, jaké jsou jeho příjmy a které z nich podléhají zdanění, tj. současně se zjišťují
příjmy, které jsou od daně osvobozené. Tím se zjistí, které z příjmů poplatníka tvoří
předmět daně. Z těchto příjmů se určí základ daně, který se dále upravuje o
nezdanitelné části a odpočitatelné položky. Ze základu daně se, prostřednictvím
sazby daně, vypočítá vlastní daňová povinnost. Ta může být ještě snížena o
případné slevy na dani a konečná daň se následně odvede ve stanovené lhůtě
příslušnému správci daně.
Srovnání daně z příjmů u jednotlivých států je obtížené, právě proto, že
v každé zemi je daň nastavena jinak, a to především tak, aby vyhovovala
ekonomickým potřebám té které země. Srovnání jako takové tedy není nemožné,
nicméně sledování právních úprav nám přesto dovoluje zjistit, který z daňových
prvků funguje ve kterém státě lépe, které instituty jsou vhodné ke zrušení a které by
naopak bylo na místě zavést. V daňových legislativách jednotlivých států mohou
ostatní země čerpat inspiraci.
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V České republice existují dva typy důchodové daně – daň z příjmů
fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, obě upravené jedním daňovým
zákonem. Takové rozdělení daně je evropským standardem. Za zvážení by však
stála možnost zavést daň ze zisku, která se objevuje v některých státech. Pro
podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby u nás totiž sice existuje společná
úprava, prostřednictvím které zjišťují základ daně, ale podnikající fyzické osoby
jsou oproti právnickým osobám zvýhodněny tím, že si mohou odečíst nezdanitelné
částky na své soukromé potřeby (např. pojištění či hypoteční úvěry) a uplatnit slevy
na dani. Bylo by tedy nutné zamyslet se nad tím, zda je v České republice tolik
podnikatelů, kteří dosahují tak vysokých příjmů, že možnost jejich zdanění
způsobem odpovídajícím ryze fyzickým osobám, způsobuje státu nemalé daňové
úniky.
Ve všech státech jsou přibližně stejným způsobem rozdělováni daňoví
poplatníci na rezidenty a nerezidenty. Důvod je zřejmý – je jím snaha předejít riziku
vzniku dvojího zdanění. Za tímto účelem a na podporu spravedlivého daňového
systému, státy mezi sebou uzavírají dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího
zdanění. Mnohé daňové zákony uznávají jako subjekt daně manžele, rodinu či
domácnost. Některé státy šly tak daleko, že umožnily společné zdanění i
neoddaným párům. V českém zákoně o daních z příjmů jsme až do konce prosince
roku 2007 mohli najít ustanovení o společném zdanění manželů. Jednalo se však,
dle mého názoru, o úpravu problematickou. Jedním ze záporných hledisek tohoto
zdanění byla skutečnost, že jednomu z manželů mohl vzniknout nedoplatek na dani,
který musel uhradit a za nějakou dobu poté byl druhému z manželů vrácen tím
samým správce daně jeho přeplatek. Manželé sice mohli požádat o započtení
přeplatku na nedoplatek druhého manžela, ovšem přímá úprava společné
odpovědnosti by nejspíše byla jednodušší. Další zvláštností společného zdanění
manželů byla podmínka vyživovaného dítěte. Jestliže zákonodárce k této myšlence
vedla snaha o zvýšení natality, byl to určitě dobrý pokus, nicméně se domnívám, že
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znevýhodňoval mladé manželské páry, které zatím děti neměly a nebo naopak páry
starší, jejichž děti již byly odrostlé a nemohly být za vyživované považovány.
Co se týká předmětu daně, myslím, že rozdělení na jednotlivé kategorie
příjmů je v naší právní úpravě optimální. Není ani příliš složité, ani z něj žádné
důležité druhy příjmů nevypadly. Problémy však mohou vyvstat s příjmy
osvobozenými od daně, zejména díky rozsáhlosti a složitosti příslušných zákonných
ustanovení. Česká republika ale není jediným státem, který se potýká s tímto
problémem.
Zajímavým prvkem k zamyšlení je základ daně a možné uplatnitelné výdaje
na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V Evropě jsou patrné daňově uznatelné
výdaje na důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění. Co stojí za pozornost, to
jsou příjmy, které v české právní úpravě nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé
činnosti, např. cestovní náhrady zaměstnavatele poskytnuté zaměstnancům.
V některých zemích patří tyto náhrady, stejně jako částky vynaložené
zaměstnavatelem na dopravu jeho zaměstnanců do zaměstnání a zpět, mezi daňově
uznatelné výdaje. Bylo by zajímavé zjistit, zda by se u nás zvýšila mobilita pracovní
síly, kdyby zde existovala možnost zaměstnanců uplatnit obdobné výdaje.
Rok 2008 je prvním zdaňovacím obdobím, pro které v České republice platí
pro zdanění příjmů fyzických osob jediná a jednotná sazba daně ve výši 15%. Od
roku 2009 pak bude snížená na 12,5%. V porovnání s ostatními zeměmi se jedná o
sazbu poměrně nízkou, respektive tato sazba se blíží průměrným sazbám v nově
přistoupivších členských státech EU. Státy původní „patnáctky“ zdaňují poplatníky
progresivními sazbami a mezi nejnižší a nejvyšší sazbou jsou mnohdy dramatické
rozdíly. Sazba daně z příjmů právnických osob se od 1.1.2008 ustálila ve výši 21%,
od roku 2009 budou právnické osoby odvádět daň z příjmů ve výši 20% a konečně
od roku 2010 daň ve výši 19%.
V jednotlivých právních úpravách se vyskytují nezdanitelné části základu
daně a položky odčitatelné od základu daně. Rozdíly spočívají především ve výši a
účelu poplatníkem vynaložených částek. Za úvahu by jistě stálo zavedení některých
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nových položek. Tak např. v České republice se dlouho diskutuje zavedení
školného na veřejných vysokých školách. Kdyby se tak skutečně stalo, alespoň
částečným zmírněním by pak mohlo být uplatnění těchto částek jako nezdanitelné
částky. Šlo by přece o výdaje související s budoucími příjmy poplatníka, protože
když bude poplatník vzdělaný, bude mít větší šanci na získání vyšších příjmů a tím
bude také státu odvádět vyšší daně. Ovšem částečnou nespravedlností by nejspíš
bylo, že školné by hradili rodiče studentů, přičemž základ daně by si snižovali
bývalí studenti, nikoliv jejich rodiče, kteří tyto výdaje skutečně vynaložili. Dalším
příkladem by mohly být např. nedávno zavedené poplatky ve zdravotnictví. Tím, že
daňoví poplatníci pečují o své zdraví a vynakládají na ně nemalé peněžní
prostředky, pečují také o svou práceschopnost a tím opět o vyšší mzdu, z níž
následně odvádějí daně.
Daňové odpočty v podobě slev na dani se mi zdají spravedlivější, než
snižování základu daně o nezdanitelné částky. Ty totiž mohou způsobit výhodu
některým poplatníkům, když jim umožní snížit základ daně v takovém rozsahu, že
se dostanou do nižšího daňového pásma s nižší sazbou daně. Tak dochází ke
dvojímu zvýhodnění téhož poplatníka. Toto již není problémem zemí s rovnou
sazbou daně. Státy, které se přesto nechtějí vzdát progresivního zdanění, by tedy
místo nezdanitelných částek měly více využívat slev na dani, kdy se každému
poplatníkovi sníží daňová povinnost o stejnou částku.
V českém daňovém zákoně se nachází zvláštní úprava daňového zvýhodnění,
a sice jedné jeho konkrétní podmínky. Tou je, že mj. lze uplatnit daňové
zvýhodnění na vyživované dítě do věku 26 let, pokud se soustavně připravuje na
budoucí povolání. Zákon již ale nezohledňuje, že i toto dítě může být (a nezřídka je)
pracující a jednak si na něj uplatní slevu jeho rodič, a dále může toto dítě uplatnit i
slevu na dani samo na sebe, právě díky statusu studenta. Opět tak dochází ke
dvojímu zvýhodnění ve vztahu k jedné osobě. Evropské státy tuto situaci řeší
například tak, že buď zdaní příjmy rodičů a dětí společně, s možností uplatnit slevu
na vyživované dítě (ovšem bez možnosti využít slevy na studenta) a nebo je daňové
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zvýhodnění rodiči uplatnitelné jen u těch dětí, jejichž příjmy nepřesáhnou zákonnou
hranici.
Metoda vyplnění daňového přiznání správcem daně za poplatníka je
zajímavá, ale její existenci si v našem státě nedokážu představit a při pomyšlení,
s jakým nadšením by tuto novou povinnost úředníci finančních úřadů nejspíše
přijímali, se musím pousmát. Zvláštností evropských daňových úprav je také velmi
odlišné stanovení lhůty pro podání daňového přiznání.
Právní úprava daně z příjmů právnických osob v českém zákoně o daních
z příjmů není, v porovnání s úpravami jiných evropských zemí, ničím výjimečná.
Dalo by se říci, že žádný zákon o daních z příjmů právnických osob či společností
není ničím neobvyklý. Zákony jsou si velmi podobné a vlastně si ani nedokážu
představit, čím by se měly lišit. Jediným významným specifikem, které jsem
objevila, je podpora rozvojových oblastí a regionů v některých státech. Kdyby se
ovšem český zákon o důchodových daních měl zaměřit na každou problematickou
oblast či region naší země a zohledňovat je formou daňových úlev, brzy bychom
neměli „pouhý“ zákon o daních z příjmů, ale díky jeho rozsahu (díky obsahu zřejmě
však nikoliv) bychom mohli hovořit rovnou o daňovém zákoníku.
Daňová problematika je v každé zemi specifická a vypovídá o poměrech a
ekonomické situaci státu. To, co je přínosné v jedné zemi, může být jinde naprosto
nedostačující či nefungující. Není proto možné srovnávat bez dalšího, ale je potřeba
si uvědomit situaci a konkrétní podmínky, pro které byl ten který institut navržen.
Jednotlivé státy, Českou republiku nevyjímaje, se proto mohou cizími právními
úpravami toliko inspirovat.
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SUMMARY
Taxes, one of the basic fiscal instruments, form the important part of the
revenue of the national budget and thus enable the state to carry out its basic
functions concerning especially the allocation of monetary resources into areas like
health care, social services, defence and justice.
At the time of socialism the economy in some European countries was in a
deep crisis. The states reacted to recession resulting from the ineffective economy
by taking loans from abroad. In order to overcome such debts the states started to
impose the higher tax rates on the population which enables the economies slowly
to grow. As a result, the governments were gradually able to reduce the tax rates,
which had a favourable impact on population as well as on enterprises. The exsocialistic European countries progressively try to catch up the advanced countries
and their standart of living and taxation is an indispensable tool how to achieve this
purpose. In Europe there were several tax reforms in last years, most of them in exsocialistic European countries. In those reforms some interesting items occurred
that could be taken over in other countries.
Each state has the right to determine the conditions of tax collection from
taxable entities within its territory. Tax liability is established by tax laws. In each
European country there is a lot of various conceptions of the legal regulations of
income taxes. Lawmakers try to solve problems peculiar to their country and they
make it either through an original way or through a tested way of another country.
Every income tax has some items that have to be described in the tax law.
Those items are subject (taxable person), object (taxable income), tax base, tax rate,
tax credits and the way, how the tax should be paid. The tax groove is that the
natural persons are subject to income tax on their incomes that are divided in
categories like income from employment, income from independent activity,
income from movable or immovable property, capital income or income from other
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sources. Legal entities are subject to corporate income tax or tax on profit and the
tax base is among others their corporate profit. Taxable persons are subject to
unlimited tax liability on their income if they are tax residents, or limited tax
liability if they are non-residents. Who is a tax resident is determined in
international treaties on abolition of double taxation.
Taxable income includes all kinds of income determined in the tax law that
the taxpayer received within the period of taxation (usually calendar or business
year).
Tax base is the amount of all taxpayer’s taxable incomes from which can be
deducted certain expenses and allowances. An allowance is an amount one can
deduct from his income before paying tax. An allowance is thus a tax-free amount,
which reduces the taxable income and thereof also the tax. In several European
countries the most important allowances are personal allowances, mortgage interest
allowances, allowances for membership fees paid to trade unions or pension
insurance allowances. After deduction of all allowable amounts the tax base is taxed
at progressive or linear tax rate. There is no country in Europe that would tax his
taxpayers at regressive tax rate. The final tax liability can be decreased by some tax
credits prescribed in the tax law. The way, how the tax should be paid, means how
the tax subject announces to the tax authority the amount of his revenues, how does
he figure out the amount of the tax and how does he pay off his tax obligation.
There is a specific legal regulation of income taxes in every European
country and nobody can tell if one is worse then another because the instruments
that could be useful and advantageous in one country, may be absolutely unavailing
and unsuitable in a neighbour’s country. That is why the legal regulations of taxes
cannot be compared. One can only cognise and learn from foreign tax laws and
search for some items that could be used in other countries.
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