
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  VY_62_inovace_01_EKO_2_Finanční gramotnost_17_Daňová 
soustava 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Jaroslava Stoklásková 

Tematický celek  Daňová soustava 

Ročník  Čtvrtý 

Datum tvorby  7.12.2012 

Anotace  
Daně jsou příjmem veřejných rozpočtů. Přímé daně se vztahují na 

osobu, především na produktivně aktivní obyvatelstvo. Nepřímé 

daně tvoří významný příjem do státního rozpočtu. 

Metodický pokyn  Názorné vysvětlení podstaty daní. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  



 

Stránka 2 z 7 

 

Vymezení základních pojmů daňové teorie 
V této úvodní kapitole se seznámíte s některými základními pojmy týkající se daňové 
teorie. V následujících kapitolách těchto skript, se následně dočtete o dalších důležitých 
pojmech týkající se teorie jednotlivých zákonů. 
 
 Základní druhy daní 
 

1. Kritérium: zp ůsob placení 
 

Daně přímé 
a) z příjmů (důchodové) 
• daň z příjmů fyzických osob 
• daň z příjmů právnických osob 
 
b) majetkové 
• silniční daň 
• daň z převodu nemovitosti 
• daň darovací 
• daň dědická 
 
Daně nepřímé 
• DPH 
• Spotřební daň 
• Ekologická daň 
 
2. Kritérium: p ředmět/objekt zdanění 

• daně přímé (důchodové) 
•  daně nepřímé 
• daně reálné 

 
Schéma: Rozdělení daní 
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Další pojmy 
 
Daň je povinná, nenávratná (odlišuje se daň od půjčky, kdy se majetek vrací zpět), zákonem 
určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová (nikdo v okamžiku, 
kdy platí daň neví, co bude z těchto prostředků financováno) a neekvivalentní (to, 
jak se jednotlivec podílí na příjmech státního rozpočtu nemá žádný vztah k tomu, jaké 
statky bude spotřebovávat). 
 
Zdaňovací období - pro účely daně z příjmů fyzických osob se považuje kalendářní 
rok. U příjmů a výdajů musí být respektována jejich věcná a časová souvislost v daném 
zdaňovacím období. 
 
Základ daně - částka, o kterou příjmy/výnosy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
daně a příjmů od daně osvobozených), plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 
období přesahují výdaje/náklady prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění 
a udržení. 
Do základu daně se též nezahrnují příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá 
zvláštní sazbou daně. 
 
Zjišt ění základu daně - vychází se z účetnictví vedeného podle zákona o účetnictví. 
U poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, se vychází z hospodářského 
výsledku před zdaněním. U poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého 
účetnictví, se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 
Zákon stanoví, že HV či rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále sníží či zvýší (tedy upraví) 
způsobem stanoveným v zákoně. 
U poplatníků, kterým plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů 
příjmů uvedených v § 6-10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných 
podle jednotlivých druhů příjmů. 
 
Daňová ztráta - pokud přesáhnou výdaje příjmy (pouze v §7 a §9), vzniklý rozdíl se 
nazývá ztrátou. O tuto ztrátu lze snížit úhrn základů daně zjištěných podle jednotlivých 
druhů příjmů uvedených v § 7-10. Pokud poplatník dosáhne nízkého úhrnu dílčích 
základů daně, lze ztrátu či její část odečíst v sedmi bezprostředně následujících 
zdaňovacích obdobích. 
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Daňová soustava v ČR 
 
Daňová soustava nabyla účinnosti v ČR 1. ledna 1993. Daňová soustava je upravena 
zákonem č. 212/1992 Sb., o soustavě daní. 
Smyslem daňové soustavy je zajistit, aby stát, kraje a obce měli dostatek prostředků 
na financování celospolečenských potřeb (školství, zdravotnictví, armáda, policie, sociální 
dávky apod.). 
 
Daně platí fyzické osoby a právnické osoby povinně ze zákona. Jejich úkolem je vytvořit 
ve státním rozpočtu popř., v rozpočtu obcí a krajů, dostatečné prostředky na potřeby 
státu, popř. obcím a krajům, tzn. na služby, které stát poskytuje poplatníkům. 
 
Obr. Příjmy a výdaje státního rozpočtu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Při tvorb ě daňové soustavy se vycházelo z těchto obecných principů 
 
Princip daňové universality (stejné zdanění pravšechny podnikatelské subjekty 
bez ohledu na vlastnictví a formu podnikání) 
 
Princip daňové únosnosti (poplatník musí být schopen platit daně bez omezení 
své činnosti) 
 
Princip daňové výnosnosti (vybrané daně musí pokrýt výdaje veřejných rozpočtů) 
 
Princip daňové zpracovatelnosti (srozumitelnost daňové soustavy pro daňové 
poplatníky, dobrá vymahatelnost) 
 
Princip daňové pružnosti (daně se musí přizpůsobit tempu vývoje ekonomiky 
a daňové soustavě států EU) 
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Daňová soustava plní následující funkce 
 
Fiskální – plynulé financování státního rozpočtu a zabezpečování příjmů 
 
Regulační – regulace spotřeby produktů ničících zdraví občanů nebo životní 
prostředí (např. spotřební daň) 
 
Stimulační – stimuluje některé poplatníky, např. daň z nemovitostí, která nutí 
vlastníky nemovitostí chovat se ekonomicky, tzn. tuto nemovitost např. pronajímají 
nebo s ní podnikají, protože jinak se jim nevyplatí nemovitost vlastnit a 
platit z ní daně 
 
Sociální – řešení sociálních a kulturních potřeb ve státě (odčitatelné položky, 
dary, zaměstnanci se změněnou pracovní schopností) 

 

 

V České republice funguje daňová soustava, která se zaměřuje na následující 
daně: 
 
1.Daň z přidané hodnoty 

 
2. Daně spotřební: 
• daň z minerálních olejů 
• daň z lihu 
• daň z piva 
• daň z vína a meziproduktů 
• daň z tabáku a tabákových výrobků, 
 
3. Daně z příjmů: 
• daň z příjmů fyzických osob 
• daň z příjmů právnických osob, 
 
4. Daň z nemovitostí 
 
5. Daň silniční 
 
6. Daň z dědictví a darování 
 
7. Daň z převodu nemovitostí 
 
8. Daně k ochraně životního prostředí 
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Obr. Význam jednotlivých daní v příjmech ČR  

 

 

 
Reforma daňové soustavy 
 
• jedná se o situaci, kdy se mění celý daňový sytém alespoň v jednom významném 
Parametru 
 
• zasahuje významně všechny daně 
 
• často souvisí se změnou správy daní (to, co šlo do centrálního rozpočtu 
jde do rozpočtů územních) 
 
• reforma není evoluční vývoj (průběžné změny) 
 
• univerzální změna daňových podmínek z důvodu návaznosti soustav (určení 
domicilu; kdo má být poplatníkem) 
 
Důležité je, jak se vyvíjí účetní soustavy a daňové soustavy, potom můžeme mluvit o 
reformách nahodilých nebo periodických (minimum zemí). 
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