
SYSTÉM
ODVODU 

DANÍ



DANĚ
• jsou příjmem veřejných rozpočtů -

státního rozpočtu a místních rozpočtů

• povinně ze zákona

• odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, 
majetku poplatníka) 

• nenávratný  princip

• princip solidarity



VÝBĚR A KONTROLA PLNĚNÍ 
DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

• je v kompetenci finančních úřadů

• FÚ spadají pod ministerstvo financí

• DPH a spotřební daně u dováženého zboží jsou 
vybírány celními úřady spolu se clem



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



SOUSTAVA DANÍ V ČR

Pojistné na SZ
Cla

Nedaňové příjmy

DPFO
DPPO

Daně z příjmu

Z nemovitostí
Silniční
Dědická
Darovací
Z převodu nemovitostí

Majetkové daně

Přímé daně

DPH

Všeobecné

Z uhlovodíkových paliv a maziv
Z lihu
Z piva
Z vína
Z tabákových výrobků

Spotřební daně Daně k ochraně ŽP

Nepřímé daně

Daňové příjmy

Daňové a daním podobné příjmy



STRUKTURA PŘÍJMŮ STÁTNÍHO 
ROZPOČTU

24%

11%

12%

5%

28%

15%
Nedaňové příjmy
Pojistné
DPH
SPD
DPPO
DPFO
Majetkové
Nemovitosti
Silniční
Clo



POJMY

POPLATNÍK
= FO či PO, z jejíchž peněz je daň placena (ten, z jehož 
kapsy se peníze vezmou)

PLÁTCE
= FO či PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést 
státu

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



TŘÍDĚNÍ DANÍ
• podle subjektu
placené fyzickou osobou
placené právnickou osobou

• podle objektu
důchod
majetek
spotřeba

• podle způsobu výpočtu sazby
pevná
procentní



• právní úprava

• soustava daní

• struktura daní podle jejich výnosů

• jednotlivé daně

DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ 
REPUBLIKY



PRÁVNÍ ÚPRAVA DANÍ V ČR

• zákon o soustavě daní

• zákon o správě daní a poplatků

• zákony vymezující jednotlivé daně



DANĚ 
PŘÍMÉ



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

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



DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH 
OSOB

• univerzální přímá daň 
• podléhají jí veškeré zdanitelné příjmy 
jednotlivců (fyzických osob)

• odvádí se přímo do rozpočtu obcí a 
krajů



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



DAŇ Z NEMOVITOSTI

• Vyměřuje se každým rokem k 1. lednu 
zdaňovacího období

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



DAŇ DĚDICKÁ
• v minulosti platily povinnosti uhradit daň dědickou 

dochází, jestliže byl získán majetek v souvislosti s 
úmrtím

• od r. 2008 jsou od daně dědické osvobozeny 
osoby zařazené do I. a II. skupiny.

• od r.  2014 dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, 
které jsou osvobozené od daně podle zákona o 
dani z příjmů



DAŇ DAROVACÍ
• podstatou daně darovací je převod majetku mezi 

živými bez jakéhokoliv protiplnění

• jedna strana tak něco obdrží, aniž za to něco 
poskytuje

• od daně darovací jsou od roku 2008 osvobozeny 
osoby zařazené do I. a II. Skupiny

• od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž 
hodnota od jednoho dárce nepřesáhne 
částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez 
ohledu na to, kdo je dárcem.



DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI

• od r. 2014 daň z nabytí nemovitosti nahradila 
dřívější daň z převodu nemovitosti

• předmětem daně z nabytí nemovitosti je úplatný 
převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem 
(sazba 4 %)

• bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného 
plnění obdobného věcnému břemeni



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

• plátce = prodávající 

• poplatník = kupující



SPOTŘEBNÍ DAŇ

• jedná se o daň nepřímou selektivní

• týká se pouze zákonem stanovených druhů zboží: 
uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, 
víno, tabákové výrobky

• poplatníkem daně je konečný spotřebitel

• plátcem je výrobce nebo dovozce


