ZÁVċR
PĜekážky jsou ony obávané vČci, které spatĜíte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Henry Ford

V této rigorózní práci jsem se zabývala pohledem na daĖ z pĜíjmĤ fyzických
a právnických osob z hlediska jejích jednotlivých konstrukþních prvkĤ, pĜiþemž
jsem se snažila o srovnání zdanČní v ýeské republice a ve státech Evropské unie
vþetnČ nČkolika kandidátských zemí.
V EvropČ se zatím neobjevují významnČjší snahy o harmonizaci pĜímých
daní, jako je tomu na poli nČkterých daní nepĜímých. Každý stát, aĢ þlenský þi
neþlenský, si proto vytváĜí vlastní právní úpravu a pĜizpĤsobuje ji svým
hospodáĜským podmínkám. PĜesto však všechny zemČ zachovávají stejný postup
pĜi zjištČní a výbČru danČ. Vždy je nutné zjistit, kdo je subjektem (poplatníkem)
danČ, jaké jsou jeho pĜíjmy a které z nich podléhají zdanČní, tj. souþasnČ se zjišĢují
pĜíjmy, které jsou od danČ osvobozené. Tím se zjistí, které z pĜíjmĤ poplatníka tvoĜí
pĜedmČt danČ. Z tČchto pĜíjmĤ se urþí základ danČ, který se dále upravuje o
nezdanitelné þásti a odpoþitatelné položky. Ze základu danČ se, prostĜednictvím
sazby danČ, vypoþítá vlastní daĖová povinnost. Ta mĤže být ještČ snížena o
pĜípadné slevy na dani a koneþná daĖ se následnČ odvede ve stanovené lhĤtČ
pĜíslušnému správci danČ.
Srovnání danČ z pĜíjmĤ u jednotlivých státĤ je obtížené, právČ proto, že
v každé zemi je daĖ nastavena jinak, a to pĜedevším tak, aby vyhovovala
ekonomickým potĜebám té které zemČ. Srovnání jako takové tedy není nemožné,
nicménČ sledování právních úprav nám pĜesto dovoluje zjistit, který z daĖových
prvkĤ funguje ve kterém státČ lépe, které instituty jsou vhodné ke zrušení a které by
naopak bylo na místČ zavést. V daĖových legislativách jednotlivých státĤ mohou
ostatní zemČ þerpat inspiraci.

114

V ýeské republice existují dva typy dĤchodové danČ – daĖ z pĜíjmĤ
fyzických osob a daĖ z pĜíjmĤ právnických osob, obČ upravené jedním daĖovým
zákonem. Takové rozdČlení danČ je evropským standardem. Za zvážení by však
stála možnost zavést daĖ ze zisku, která se objevuje v nČkterých státech. Pro
podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby u nás totiž sice existuje spoleþná
úprava, prostĜednictvím které zjišĢují základ danČ, ale podnikající fyzické osoby
jsou oproti právnickým osobám zvýhodnČny tím, že si mohou odeþíst nezdanitelné
þástky na své soukromé potĜeby (napĜ. pojištČní þi hypoteþní úvČry) a uplatnit slevy
na dani. Bylo by tedy nutné zamyslet se nad tím, zda je v ýeské republice tolik
podnikatelĤ, kteĜí dosahují tak vysokých pĜíjmĤ, že možnost jejich zdanČní
zpĤsobem odpovídajícím ryze fyzickým osobám, zpĤsobuje státu nemalé daĖové
úniky.
Ve všech státech jsou pĜibližnČ stejným zpĤsobem rozdČlováni daĖoví
poplatníci na rezidenty a nerezidenty. DĤvod je zĜejmý – je jím snaha pĜedejít riziku
vzniku dvojího zdanČní. Za tímto úþelem a na podporu spravedlivého daĖového
systému, státy mezi sebou uzavírají dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího
zdanČní. Mnohé daĖové zákony uznávají jako subjekt danČ manžele, rodinu þi
domácnost. NČkteré státy šly tak daleko, že umožnily spoleþné zdanČní i
neoddaným párĤm. V þeském zákonČ o daních z pĜíjmĤ jsme až do konce prosince
roku 2007 mohli najít ustanovení o spoleþném zdanČní manželĤ. Jednalo se však,
dle mého názoru, o úpravu problematickou. Jedním ze záporných hledisek tohoto
zdanČní byla skuteþnost, že jednomu z manželĤ mohl vzniknout nedoplatek na dani,
který musel uhradit a za nČjakou dobu poté byl druhému z manželĤ vrácen tím
samým správce danČ jeho pĜeplatek. Manželé sice mohli požádat o zapoþtení
pĜeplatku na nedoplatek druhého manžela, ovšem pĜímá úprava spoleþné
odpovČdnosti by nejspíše byla jednodušší. Další zvláštností spoleþného zdanČní
manželĤ byla podmínka vyživovaného dítČte. Jestliže zákonodárce k této myšlence
vedla snaha o zvýšení natality, byl to urþitČ dobrý pokus, nicménČ se domnívám, že
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znevýhodĖoval mladé manželské páry, které zatím dČti nemČly a nebo naopak páry
starší, jejichž dČti již byly odrostlé a nemohly být za vyživované považovány.
Co se týká pĜedmČtu danČ, myslím, že rozdČlení na jednotlivé kategorie
pĜíjmĤ je v naší právní úpravČ optimální. Není ani pĜíliš složité, ani z nČj žádné
dĤležité druhy pĜíjmĤ nevypadly. Problémy však mohou vyvstat s pĜíjmy
osvobozenými od danČ, zejména díky rozsáhlosti a složitosti pĜíslušných zákonných
ustanovení. ýeská republika ale není jediným státem, který se potýká s tímto
problémem.
Zajímavým prvkem k zamyšlení je základ danČ a možné uplatnitelné výdaje
na dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ. V EvropČ jsou patrné daĖovČ uznatelné
výdaje na dĤchodové, zdravotní a nemocenské pojištČní. Co stojí za pozornost, to
jsou pĜíjmy, které v þeské právní úpravČ nejsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ ze závislé
þinnosti, napĜ. cestovní náhrady zamČstnavatele poskytnuté zamČstnancĤm.
V nČkterých zemích patĜí tyto náhrady, stejnČ jako þástky vynaložené
zamČstnavatelem na dopravu jeho zamČstnancĤ do zamČstnání a zpČt, mezi daĖovČ
uznatelné výdaje. Bylo by zajímavé zjistit, zda by se u nás zvýšila mobilita pracovní
síly, kdyby zde existovala možnost zamČstnancĤ uplatnit obdobné výdaje.
Rok 2008 je prvním zdaĖovacím obdobím, pro které v ýeské republice platí
pro zdanČní pĜíjmĤ fyzických osob jediná a jednotná sazba danČ ve výši 15%. Od
roku 2009 pak bude snížená na 12,5%. V porovnání s ostatními zemČmi se jedná o
sazbu pomČrnČ nízkou, respektive tato sazba se blíží prĤmČrným sazbám v novČ
pĜistoupivších þlenských státech EU. Státy pĤvodní „patnáctky“ zdaĖují poplatníky
progresivními sazbami a mezi nejnižší a nejvyšší sazbou jsou mnohdy dramatické
rozdíly. Sazba danČ z pĜíjmĤ právnických osob se od 1.1.2008 ustálila ve výši 21%,
od roku 2009 budou právnické osoby odvádČt daĖ z pĜíjmĤ ve výši 20% a koneþnČ
od roku 2010 daĖ ve výši 19%.
V jednotlivých právních úpravách se vyskytují nezdanitelné þásti základu
danČ a položky odþitatelné od základu danČ. Rozdíly spoþívají pĜedevším ve výši a
úþelu poplatníkem vynaložených þástek. Za úvahu by jistČ stálo zavedení nČkterých
116

nových položek. Tak napĜ. v ýeské republice se dlouho diskutuje zavedení
školného na veĜejných vysokých školách. Kdyby se tak skuteþnČ stalo, alespoĖ
þásteþným zmírnČním by pak mohlo být uplatnČní tČchto þástek jako nezdanitelné
þástky. Šlo by pĜece o výdaje související s budoucími pĜíjmy poplatníka, protože
když bude poplatník vzdČlaný, bude mít vČtší šanci na získání vyšších pĜíjmĤ a tím
bude také státu odvádČt vyšší danČ. Ovšem þásteþnou nespravedlností by nejspíš
bylo, že školné by hradili rodiþe studentĤ, pĜiþemž základ danČ by si snižovali
bývalí studenti, nikoliv jejich rodiþe, kteĜí tyto výdaje skuteþnČ vynaložili. Dalším
pĜíkladem by mohly být napĜ. nedávno zavedené poplatky ve zdravotnictví. Tím, že
daĖoví poplatníci peþují o své zdraví a vynakládají na nČ nemalé penČžní
prostĜedky, peþují také o svou práceschopnost a tím opČt o vyšší mzdu, z níž
následnČ odvádČjí danČ.
DaĖové odpoþty v podobČ slev na dani se mi zdají spravedlivČjší, než
snižování základu danČ o nezdanitelné þástky. Ty totiž mohou zpĤsobit výhodu
nČkterým poplatníkĤm, když jim umožní snížit základ danČ v takovém rozsahu, že
se dostanou do nižšího daĖového pásma s nižší sazbou danČ. Tak dochází ke
dvojímu zvýhodnČní téhož poplatníka. Toto již není problémem zemí s rovnou
sazbou danČ. Státy, které se pĜesto nechtČjí vzdát progresivního zdanČní, by tedy
místo nezdanitelných þástek mČly více využívat slev na dani, kdy se každému
poplatníkovi sníží daĖová povinnost o stejnou þástku.
V þeském daĖovém zákonČ se nachází zvláštní úprava daĖového zvýhodnČní,
a sice jedné jeho konkrétní podmínky. Tou je, že mj. lze uplatnit daĖové
zvýhodnČní na vyživované dítČ do vČku 26 let, pokud se soustavnČ pĜipravuje na
budoucí povolání. Zákon již ale nezohledĖuje, že i toto dítČ mĤže být (a nezĜídka je)
pracující a jednak si na nČj uplatní slevu jeho rodiþ, a dále mĤže toto dítČ uplatnit i
slevu na dani samo na sebe, právČ díky statusu studenta. OpČt tak dochází ke
dvojímu zvýhodnČní ve vztahu k jedné osobČ. Evropské státy tuto situaci Ĝeší
napĜíklad tak, že buć zdaní pĜíjmy rodiþĤ a dČtí spoleþnČ, s možností uplatnit slevu
na vyživované dítČ (ovšem bez možnosti využít slevy na studenta) a nebo je daĖové

117

zvýhodnČní rodiþi uplatnitelné jen u tČch dČtí, jejichž pĜíjmy nepĜesáhnou zákonnou
hranici.
Metoda vyplnČní daĖového pĜiznání správcem danČ za poplatníka je
zajímavá, ale její existenci si v našem státČ nedokážu pĜedstavit a pĜi pomyšlení,
s jakým nadšením by tuto novou povinnost úĜedníci finanþních úĜadĤ nejspíše
pĜijímali, se musím pousmát. Zvláštností evropských daĖových úprav je také velmi
odlišné stanovení lhĤty pro podání daĖového pĜiznání.
Právní úprava danČ z pĜíjmĤ právnických osob v þeském zákonČ o daních
z pĜíjmĤ není, v porovnání s úpravami jiných evropských zemí, niþím výjimeþná.
Dalo by se Ĝíci, že žádný zákon o daních z pĜíjmĤ právnických osob þi spoleþností
není niþím neobvyklý. Zákony jsou si velmi podobné a vlastnČ si ani nedokážu
pĜedstavit, þím by se mČly lišit. Jediným významným specifikem, které jsem
objevila, je podpora rozvojových oblastí a regionĤ v nČkterých státech. Kdyby se
ovšem þeský zákon o dĤchodových daních mČl zamČĜit na každou problematickou
oblast þi region naší zemČ a zohledĖovat je formou daĖových úlev, brzy bychom
nemČli „pouhý“ zákon o daních z pĜíjmĤ, ale díky jeho rozsahu (díky obsahu zĜejmČ
však nikoliv) bychom mohli hovoĜit rovnou o daĖovém zákoníku.
DaĖová problematika je v každé zemi specifická a vypovídá o pomČrech a
ekonomické situaci státu. To, co je pĜínosné v jedné zemi, mĤže být jinde naprosto
nedostaþující þi nefungující. Není proto možné srovnávat bez dalšího, ale je potĜeba
si uvČdomit situaci a konkrétní podmínky, pro které byl ten který institut navržen.
Jednotlivé státy, ýeskou republiku nevyjímaje, se proto mohou cizími právními
úpravami toliko inspirovat.
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