
„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“
– Benjamin Franklin



DAŇ
• platba, která je příjmem veřejných rozpočtů  

(státního rozpočtu a místních rozpočtů)

– povinná

– zákonem stanovená 

– nedobrovolná (povinnost uzákoněna v dané výši) 

– nenávratná (neočekáváme vrácení platby)

– neúčelová (neovlivníme účel použití daní)

– neekvivalentní (nezískáme přesnou protihodnotu ve výši platby)

– opakující se



DAŇOVÁ SOUSTAVA
• souhrn všech daní vybíraných na území ČR

• účel: zajistit dostatek prostředků pro veřejný 
sektor k financování funkcí státu (veřejné správa, 
policie, soudnictví, vězeňství, obrana) včetně 
zajištění sociální a ekonomické funkce státu



DAŇOVÝ SYSTÉM ČR
• je ve svých hlavních znacích podobný 

systémům vyspělých států, především 
zemím EU

• daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné 
míře z přímých a nepřímých daní



PRINCIPY DAŇOVÉHO 
SYSTÉMU
• spravedlnost zdanění - stejné podmínky 

pro různé typy subjektů, pro tuzemské a 
zahraniční firmy  

• všeobecnost zdanění - zdanění podléhají 
všechny typy vlastnictví 

• účinnost zdanění - vhodným způsobem 
stimulovat žádoucí aktivity obyvatelstva 

• harmonizace - sbližování naší daňové 
soustavy se systémy Evropské unie



PRÁVNÍ ÚPRAVA DANÍ V ČR

• zákon o soustavě daní

• zákon o správě daní a poplatků

• zákony vymezující jednotlivé daně



ZÁKLADNÍ POJMY
• POPLATNÍK

– FO nebo PO
– z jehož peněz je daň placena 

• PLÁTCE
– FO nebo PO
– který má povinnost odvést daň správci daně

• SPRÁVCE DANĚ
– finanční úřady (spadají pod MF)
– celní úřady (u dováženého zboží vybírá DPH a 

spotřební daň spolu s clem)

Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba, v některých příkladech se však liší.

přímé daně:
poplatník = plátce

nepřímé daně:
poplatník ≠ plátce



ZÁKLADNÍ POJMY
• ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

– zpravidla kalendářní rok (12 měsíců)
– časový úsek, za který je vyměřována daňová povinnost 

(nutnost odvodu daní) a je finančnímu úřadu vystavováno 
daňové přiznání

• ZÁKLAD DANĚ
– částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve 

zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně 
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

– základem daně u poplatníka, kterému ve zdaňovacím 
období plynou souběžně dva nebo více druhů příjmů, je 
základem daně součet dílčích základů daně zjištěných 
podle jednotlivých druhů příjmů

– např.: hrubá mzda (zaměstnanci)



ZÁKLADNÍ POJMY
• ZÁLOHA NA DAŇ

– předběžná platba daně před provedením celkového 
zúčtování daně

• SPLATNOST DANĚ
– termín do kdy se má daň zaplatit

• OSVOBOZENÍ OD DANĚ
– zproštění povinnosti placení daně jen v případech, který 

vymezuje zákon



SOUSTAVA DANÍ V ČR
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univerzální selektivní



STRUKTURA PŘÍJMŮ STÁTNÍHO 
ROZPOČTU za 1. čtvrtletí 2020



TŘÍDĚNÍ DANÍ
• podle subjektu
placené fyzickou osobou
placené právnickou osobou

• podle objektu
důchod (příjmy)
majetek
spotřeba

• podle způsobu výpočtu sazby
pevná
procentní



DANĚ 
PŘÍMÉ



Daně z příjmu
 Daň z příjmu fyzických osob
 Daň z příjmu právnických osob

Daně majetkové
 Daň z nemovitých věcí
 Daň dědická
 Daň darovací
 Daň z nabytí nemovitosti
 Silniční daň 



DAŇ Z PŘÍJMU 
FYZICKÝCH OSOB
• podléhají jí veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců 

(fyzických osob)

• odvádí se přímo do rozpočtu obcí a krajů

• sazba daně z příjmů fyzických osob (DPFO)
– 15 % (mzda do 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně – r. 2021)

– 23 % (mzda nad výše uvedený limit)



DAŇ Z PŘÍJMU 
PRÁVNICKÝCH OSOB
• odvádí každá právnická osoba, která má sídlo v České 

republice
• odvádí i zahraniční právnické osoby, které v ČR 

podnikají 

• předmětem daně u právnických osob – podnikatelů 
jsou veškeré příjmy

• sazba daně z příjmů právnických osob (DPPO)
– 19 %



DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

• zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

• daň se tedy vyměřuje každým rokem k 1. lednu

• předmětem daně jsou všechny pozemky nacházející 
se na území ČR, které jsou evidované v katastru 
nemovitostí, dále stavby a jednotky na území České 
republiky, které jsou spojené se zemí pevným 
základem a podléhají kolaudačnímu řízení

dříve daň z nemovitosti



SILNIČNÍ DAŇ

• k silniční dani se přiznávají silniční motorová vozidla 
a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná
a provozovaná v České republice, jestliže se 
používají k podnikání nebo k jiné samostatné 
výdělečné činnosti

• vozidla, jejichž hmotnost je 12 a více tun jsou 
automaticky předmětem daně silniční



DANĚ 
NEPŘÍMÉ



DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY -
DPH
• jedná se o daň nepřímou univerzální

• týká se veškerého zboží vyprodukované v 
tuzemsku a v tuzemsku spotřebovaného

• poplatníkem daně je konečný spotřebitel, plátcem 
je výrobce nebo dovozce

• poplatník = kupující

• plátce = prodávající 



SPOTŘEBNÍ DAŇ
• jedná se o daň nepřímou selektivní

• týká se pouze zákonem stanovených druhů zboží: 
minerální oleje (pohonné hmoty – benzin, nafta, 
LPG), líh, pivo, víno, tabákové výrobky

• poplatník = konečný spotřebitel

• plátce = výrobce nebo dovozce papírový kolek



EKOLOGICKÁ DAŇ
• jedná se o daň nepřímou selektivní

• v platnosti od 1. 1. 2009

• platí se u první registrace vozidel do 3,5 t 
(neplatí pro motocykly, veterány a vozidla nad 3,5 t)

• platí se pouze jednou, nikoliv opakovaně
– při první registraci, pokud je vůz dovezen ze zahraničí

– při změně majitele na území v ČR (první přeregistrace)

– při dalších změnách majitele už není uvalována


