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Abstrakt 

Význam daní, jakožto příjmů veřejných rozpočtů, je nesporný v různých 

pojetích daňového systému. Záleží na historickém vývoji každé země, ale také na 

ekonomických, politických a v neposlední řadě i filozofických názorech, jak ovlivní 

strukturu a obsah daňového systému. Je důležité, aby stát realizoval příznivou daňovou 

politiku, kterou by zajistil podporu všech daňových poplatníků, čímž by zajistil 

konkurenceschopnost státu a rozvoj společnosti. Kvalita a konkrétní podoba daňového 

prostředí je pro firmy investující svůj kapitál v zahraničí jedním z důležitých kritérií, jež 

mají značný vliv na zvolení správného místa podnikání. V rámci rozrůstající se 

Evropské unie je v oblasti důchodových daní důležitým vnějším faktorem rostoucí 

daňová konkurence a to i mezi jednotlivými státy. V posledních letech se na základě 

komparace daně z příjmů korporací jednoznačně projevuje redukce daňového zatížení 

firem. Mimo to ale v souvislosti s umisťováním svého kapitálu v zahraničí se 

ekonomické chování korporací projevuje reakcí na srovnatelnost daňových podmínek 

v jednotlivých zemích. 

 
 

Abstract 

The significance of taxes, being income of public budgets, is indisputable in 

different concepts of the tax system. It depends on historical development of each 

country, but also on economic, political and, last but not least, philosophical opinions, 

how the structure and content of the tax system will be influenced. It is important for the 

state to pursue favourable tax policy, by which it would ensure support of all taxpayers, 

by which it would ensure competitiveness of the state and development of the society. 

For companies investing their capital, quality and the specific form of tax environment 

is one of the most important criteria, which have substantial effects on selection of the 

right place of their business. In the sphere of direct taxes the important external factor is 

the tax competition between single countries and that is also in the frame of the 

expanded European Union. The comparison of the income tax of legal entities shows in 

the last years unambiguously the decreasing tax burden of firms. However, beside that 

economic behaviour of companies in connection with positioning their capital abroad 

reacts on comparability of tax conditions in single countries. 
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Úvod 
 

Každý stát usiluje prostřednictvím své hospodářské politiky přispívat 

k ekonomickému rozvoji národního hospodářství. Instrumentem aktivního ovlivňování 

vývoje ekonomiky je fiskální politika, k jejímž nejdůležitějším nástrojům patří daně. 

Jejich prostřednictvím jsou financovány veřejné statky, které slouží k zajištění 

hospodářského růstu, růstu životní úrovně obyvatel a k příznivějšímu podnikatelskému 

prostředí. Na druhou stranu přestavují daně pro domácnosti i podnikatele určitou zátěž, 

jež zahrnuje nejen přímou platbu daní, ale i náklady vyvolané daňovým systémem. Pro 

státní správu jsou daně příjmem, které však vyvolávají administrativní náklady spojené 

s jejich výběrem. Z tohoto důvodu představují daně vždy břemeno a určitou překážku 

růstu ekonomiky. Účelem daňové politiky státu je, aby toto břemeno bylo co nejmenší. 

Rozhodující však není jen výše daní a s nimi spojené náklady, ale i struktura daňového 

břemene. Pro zajištění ekonomického růstu se zpravidla doporučuje široký daňový 

základ, nízká sazba a přesun břemene z přímých daní na nepřímé daně. Daňová politika 

by tak měla kromě zajištění základních fiskálních funkcí vytvořit stabilní prostředí pro 

ekonomické subjekty a jejich rozhodování.  

V daňových systémech se čím dál více projevuje faktor globalizace, který 

částečně nebo zcela ruší daňové hranice. Reformní proces v daňové oblasti není 

výsledkem individuálního přístupu jednotlivých států, nýbrž důsledkem působení 

mezinárodního prostředí. Členské státy mají povinnost provádět úpravy daňových 

zákonů v souladu s legislativou Evropské unie. Nesmí být však opomenut fakt, že 

daňový systém není separovaný fenomén, ale působí na něj celá řada vzájemně 

souvisejících faktorů. 

V současné době prochází česká ekonomika nepříznivým obdobím v souvislosti 

s hospodářskou recesí, která se projevila výrazným zpomalením ekonomického růstu. 

Oživení tuzemského hospodářství bude postupné a s ohledem na charakter České 

republiky jako malé a otevřené ekonomiky bude vývoj do budoucna záležet na 

celosvětovém hospodářství, především pak na zotavení evropských ekonomik. 

Hlavními prvky zlepšujícími konkurenceschopnost, podporujícími ekonomický růst a 

inovace, zvyšujícími kvalitu pracovníků a podnikatelského prostředí se stávají 

především důchodové daně. Důležitými ukazateli jsou zejména sazba daně z příjmů 
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právnických osob, konstrukce základu daně, daňové aspekty nákladů pracovní síly a 

oblast minimalizace dvojího zdanění.  

Hlavním cílem disertační práce je zhodnocení vývoje a současného stavu 

korporativního zdanění České republiky jako činitele ekonomického růstu 

v podmínkách členství v Evropské unii se záměrem navrhnout opatření ke zlepšení 

daňového systému v oblasti daně z příjmů právnických osob. Dílčími cíly pak jsou: 

• zhodnocení dosavadních kroků reformy veřejných financí na zdanění 

korporací, 

• vliv finanční krize na transformaci daňového systému České republiky se 

zaměřením na zdanění korporací. 

 

Zpracování disertační práce vychází z odborné literatury, legislativních norem, 

statistických informací a expertních konzultací, které povede k testování následujících 

hypotéz: 

1. Daňový mix České republiky se vyznačuje vysokým podílem daně 

z příjmů právnických osob na celkovém daňovém břemeni. 

2. Daňové zatížení korporací v České republice je disproporčně vysoké ve 

srovnání se zeměmi Evropské unie.  

3. Na efektivní zdanění korporací má statutární sazba daně menší vliv než 

konstrukční prvky daňového základu. 

4. Sociální pojištění jako skrytá forma zdanění snižuje 

konkurenceschopnost českých firem v rámci evropského trhu. 

 

K naplnění cílů a ověření stanovených hypotéz jsou použity metody pozorování, 

analogie, deskripce (determinace), abstrakce a generalizace, analýzy a syntézy, dedukce 

a indukce a především komparace. Veškerý výzkum začíná základní vědeckou metodou 

pozorováním, kdy jsou postupně zkoumány informace a data. S tím je spjata i další 

metoda - analogie, která umožňuje srovnání stejných či zdánlivě rozdílných 

teoretických přístupů různých autorů. Metoda determinace je uplatněna při definování, 

charakterizování a klasifikaci základní pojmů a při popisu analyzovaných problémů je 

aplikována metoda deskripce. Pro vymezení podstatných skutečností, vlastností a 

vztahů se použije metody abstrakce, se kterou je pak úzce spojena metoda generalizace. 

Již v teoretické části se začíná projevovat metoda dedukce, která se prolíná celou prací. 
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Stěžejní metodou je pak analýza, která objasňuje vnitřní strukturu zkoumaných jevů, 

vzájemných vazeb částí a jejich vzájemného vlivu. Především v praktické části pak je 

použita metoda komparace za účelem srovnání a porovnání výsledků získaných ze 

zkoumaných skutečností. A závěrečná část práce pak je zpracována metodami indukce a 

syntézy, které umožňují zhodnotit získané poznatky, navrhnout doporučení a formulovat 

závěry. Při zkoumání vlivu statutární sazby na efektivní zdanění je použita statistická 

metoda jednoduché lineární regrese, která objasňuje závislost vztahů mezi zkoumanými 

veličinami.  

Disertační práce se zaměřuje na korporativní daň jakožto složku důchodových 

daní, které tvoří nedílnou součást každého moderního daňového systému. Práce vychází 

z teoretického zázemí, které je aplikováno do praktické části. Je zachován proces 

usuzování, který vychází od obecného ke zvláštnímu a který směřuje od předpokladů 

k závěrům. Teoretická část disertační práce vychází z poznatků současné ekonomické 

teorie a determinuje teoretická východiska daňového systému včetně klasifikace daní a 

daňových principů, zaměřuje se na teorii zdanění korporací zahrnující především 

daňový základ a sazbu daně. Praktická část práce je věnována daňovému systému 

České republiky od počátku jeho tvorby po roce 1989 až po současnost. Stěžejní část 

tvoří zhodnocení zdanění korporací v ČR, jejíž součástí je také analýza reformy 

veřejných financí na daňovou oblast, a vlivu ekonomické krize na zdanění firem. 

Vzhledem k vnějším vlivům na český daňový systém a korporativní daň je patřičná 

pozornost věnována koordinaci a harmonizaci zdanění korporací a daňové konkurenci 

v Evropské unii. 
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1 Daňový systém - teoretická východiska 
 

Každý stát pro zabezpečení svého fungování potřebuje finanční prostředky. 

K jedněm z významných zdrojů financování patří daně. Jak uvádí Nightingale1, zdanění 

není jen prostředek transferu peněz od poplatníků k vládě, jež je vynaloží způsobem, 

který považuje za vhodný, ale má rovněž tendenci odrážet převažující společenské 

hodnoty a priority. Vzhledem k tomu, že vláda nevybírá jedinou daň, nýbrž několik 

druhů daní, hovoří se o tzv. daňovém systému nebo o daňové soustavě. Tyto pojmy 

bývají velmi často zaměňovány, přestože je někteří autoři striktně rozlišují. 

Daňová soustava představuje souhrn daní vybíraných v určitém státě v určitém 

čase2. Jedná se o užší vymezení než daňový systém, neboť představuje pouze soubor 

daní, které jsou upraveny legislativní normou. 

Naproti tomu daňový systém zahrnuje nejen daňovou soustavu, ale rovněž 

systém institucí zabezpečující správu a výběr daní a soubor nástrojů a metod, které tyto 

instituce používají v interakci s jednotlivými daňovými subjekty. 

 

1.1 Charakteristika a funkce daní 
 

Spousta autorů definuje daně různými způsoby. Podle Kubátové3 je daň 

definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. 

Jedná se o platbu neekvivalentní a zpravidla neúčelovou4. 

Jak již ze zmíněné definice vyplývá, daň představuje příjem veřejného rozpočtu, 

čímž naplňuje svoji primární funkci, a to funkci fiskální. Kromě toho plní daně řadu 

dalších významných úloh, jež vyplývají z hlavních ekonomických funkcí veřejného 

sektoru. K nejdůležitějším funkcím pak řadíme funkci alokační, redistribuční a 

stabilizační.  

                                                 
1 NIGHTINGALE, K. Taxation (theory and practice). 4. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2002. 
ISBN 0273-65573-6. str. 1 
2 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-
7400-005-8. str. 10 
3KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2003. ISBN 80-
86395-84-7. str. 16 
4 Povinnost platit daně je uložena závaznou právní normou. Nenávratnost daně je dána tím, že po jejím 
zaplacení nevzniká subjektu žádné oprávnění na vrácení po určité době jako u půjčky. Neekvivalentností 
se pak rozumí skutečnost, při které poplatník nemá nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho 
platbě. A konečně neúčelovost spočívá v tom, že konkrétní daň v určité výši nefinancuje odpovídající 
vládní projekt, nýbrž se stává součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, ze kterého se pak financují 
veřejné výdaje. 
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Při projevech neefektivnosti trhu v alokaci zdrojů je uplatňována funkce 

alokační, kdy daně mohou ovlivnit umisťování prostředků do těch oblastí (odvětví), 

které spadají do státního zájmu (např. prostřednictvím daňových úlev, či daňových 

prázdnin za splnění určitých podmínek souvisejících s objemem investic, nových 

technologii, vytvořením nových pracovních míst apod.) V případě, kdy daně plní tuto 

funkci, hovoříme o tzv. nepřímém financování nebo o daňové podpoře. 

Cílem funkce redistribuční je zejména odstraňování výrazných rozdílů v dělení 

bohatství. Stát (vláda) prostřednictvím daní odebírá část vytvářených důchodů jejich 

vlastníkům a pomocí plateb různého druhu (transferů) vyrovnává tyto rozdíly. Způsob 

rozdělování a určení místa použití vytvořených zdrojů je složitou a politicky citlivou 

záležitostí. 

Nedílnou součástí hospodářské politiky je rovněž stabilizační funkce daní, 

jejímž prostřednictvím mohou daně zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice. V období 

prosperity, kdy důchody i spotřeba rostou, daně přinášejí do veřejných rozpočtů vyšší 

díl a pomáhají tak předcházet k přehřátí ekonomiky, a naopak v období recese, případně 

krize napomáhají ekonomiku nastartovat5. 

 

1.2 Daně jako součást veřejných příjmů 
 

Jak již bylo zmíněno, stát pro zajištění určitých veřejných služeb jako jsou 

sociální služby, zdravotnictví, školství, obrana a mnohé další potřebuje finanční 

prostředky, které soustřeďuje v rámci veřejných příjmů. K nejvýznamnějším zdrojům 

příjmů veřejných rozpočtů patří daně. Jak uvádí Cossa a White6, jsou pravidelně 

vybírány ve fiskálních obdobích. Součástí veřejných příjmů jsou však i další zdroje 

úvěrového i neúvěrového charakteru. Následující schéma znázorňuje základní členění 

veřejných příjmů. 

 

                                                 
5 Tato funkce byla v České republice silně podceněna. V letech 2004 až 2007, kdy naše ekonomika velmi 
výrazně rostla, by měl státní rozpočet vykazovat přebytek a mohl být vytvořen „rezervní polštář“, který 
by mohl být využit nyní v období krize. Veřejné finance však v tomto období vykazovaly schodek mimo 
jiné i v důsledku „populistických“ výdajů. 
6 COSSA, L., WHITE, H. Taxation: Its Principles and Methods. New York & London: BiblioBazaar, 
LLC, 1888. bez ISBN. Dostupný z http://books.google.cz/books?id=8GTrSN8W_JMC&printsec=frontco
ver&dq=taxation&source=bl&ots=ulIpyQHRjI&sig=b6iLzY9aZG95mpk1yGlzlpEvRqs&hl=cs&ei=s23x
TKWzE8WUswbl88WGCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CGgQ6AEwCQ#v=
onepage&q&f=false 
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Schéma č. 1: Soustava příjmů veřejných rozpočtů 
 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Úvěrové příjmy představují doplňkový zdroj veřejných rozpočtů. Patří zde 

půjčky, jejichž charakteristickým rysem je návratnost a ekvivalentnost. Jsou realizovány 

prostřednictvím státních pokladničních poukázek, bankovních úvěrů nebo emitovaných 

státních dluhopisů. 

Neúvěrové příjmy se dělí na daňové a nedaňové. Nedaňové příjmy, které co do 

velikosti patří k málo významným zdrojům veřejných rozpočtů, jsou tvořeny poplatky. 

Poplatek lze definovat jako přímou platbu občana za určitou službu nebo zboží, které 

poskytuje veřejný sektor7. Na rozdíl od daně je ekvivalentní a účelový. Z důvodu 

účelovosti jsou poplatky odváděny do příslušných státních fondů, které financují dílčí 

veřejné aktivity8. 

Mezi ostatní příjmy patří výnosy z prodeje a pronájmu státního či obecního 

majetku. Jedná se o nevýznamnou položku v celkových příjmech veřejných rozpočtů. 

Existují však další kritéria, podle kterých se veřejné příjmy třídí, např. na běžné 

a kapitálové, na fiskální a parafiskální, nebo podle rozpočtového určení. Při klasifikaci 

příjmů se státní rozpočet a další veřejné rozpočty řídí zákonnými pravidly rozpočtové 

skladby, kdy jsou jednotlivé příjmové položky druhově zařazeny do jednotlivých tříd a 

podtříd. Státní rozpočet České republiky je rozdělen do 4 tříd na daňové příjmy, 

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Podrobnou strukturu příjmů 

státního rozpočtu ČR znázorňuje příloha č. 1. 

 

                                                 
7 HAMERNÍKOVÁ B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-
7357-301-0. str. 133 
8 Například poplatek v podobě příplatku, který je součástí vstupného do kina, je příjmem Státního fondu 
pro podporu a rozvoj kinematografie, jenž slouží mimo jiné k podpoře české filmové tvorby, ať už je to 
psaní scénářů, či výroba a distribuce filmů. 

VEŘEJNÉ PŘÍJMY 

úvěrové neúvěrové ostatní 

nedaňové daňové 
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1.3 Elementární prvky daně 
 

Chce-li stát uložit daňovou povinnost, musí určit, kdo bude daň platit, z čeho 

bude daň placena a v jaké výši. Mezi základní konstrukční prvky daně tedy patří: 

• daňový subjekt, 

• předmět daně, 

• základ daně a odpočty,  

• sazba daně, 

• slevy na dani. 

 

Jednotlivé konstrukční prvky postihují skupiny osob platících daně rozdílnými 

způsoby a konstrukce daně tak určuje, které subjekty a v jaké míře budou konečnou 

daňovou povinností ovlivněny.  

 

Schéma č. 2: Konstrukce daňové povinnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

daňový subjekt 

předmět daně 

základ daně 

- odpočty 

sazba daně 

daň (vypočtená) 

- slevy na dani 

daňová povinnost 
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1.3.1 Daňový subjekt 
 

Daně se dotýkají určitých skupin osob, které jsou označovány jako daňové 

subjekty. Jedná se o osoby, jež jsou povinny ze zákona daně platit nebo odvádět.  Jednu 

skupinu tedy tvoří osoby označované jako poplatníci, kteří mají povinnost daň skutečně 

zaplatit9. Druhou skupinu tvoří plátci daně, což jsou osoby, které jsou ze zákona 

povinny odvést daně vybrané od jiných subjektů (poplatníků)10. Především u daní 

ze spotřeby je daňový subjekt plátcem daně. V tomto případě odvádí daň vybranou od 

jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce11. 

Daňové subjekty jsou především jednotlivé osoby fyzické a právnické. 

V některých případech tvoří však daňový subjekt více osob, které jsou spojeny podle 

určitého podstatného kritéria. Takto propojené osoby se označují jako zdanitelná 

jednotka, jejíž jeden výběr představuje společné zdanění.  

 

1.3.2 Předmět daně 
 

Daňová povinnost je vztažena na jednoznačně stanovený rozsah objektu, který 

podléhá ze zákona zdanění. Předmět daně lze rozdělit do čtyř skupin: 

 

Schéma č. 3: Předmět zdanění 
 

 

 

 

 

 

Pramen: VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. 
Praha: VOX, a. s., 2008. ISBN 978-80-86324-72-2. str. 13 

 

                                                 
9 Poplatníkem je především subjekt, jehož příjem nebo majetek je zdaněn. Většinou sám daň odvádí. 
10 U některých výběrů daní s vymezeným poplatníkem je daň z technických důvodů vybírána plátcem 
daně. Tento způsob odvodu daně se označuje jako srážka daně u zdroje. Jedná se o postup, který se snaží 
minimalizovat daňové úniky. Kromě toho také snižuje administrativní náklady, neboť plátce dosahuje na 
rozdíl od poplatníka úspory z rozsahu. 
11 MÜLLEROVÁ, L., VANČUROVÁ, A. Daně v účetnictví podnikatelů. Praha: ASPI, a. s., 2006. ISBN 
80-7357-163-3. str. 44 

OBJEKT ZDANĚNÍ 

hlava majetek důchod spotřeba 
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Daně z hlavy patří k historicky nejstarším. Předmětem daně je osoba, tzn. hlava. 

Toto zdanění se však v současných daňových systémech téměř nevyskytuje, protože 

nevýhody v podobě narušení funkce stabilizační či redistribuční značně převýší řadu 

výhod, mezi které můžeme například zařadit nemožnost úniku této dani (při 

všeobecném uplatnění).  

Majetkové daně náleží rovněž k daním s dlouhou historií. V současných 

daňových systémech se majetkové daně používají pouze doplňkově, přestože lze 

majetek relativně snadno identifikovat (je viditelný). 

Důchodové daně řadíme k nejmladším daním, se kterými je velmi úzce spojena 

stimulační funkce. Zdanění příjmů (především osobních) je považováno za jeden 

z nejdůležitějších redistribučních kanálů. 

Již před mnoha staletími byly využívány daně ze spotřeby některých komodit. 

V moderních systémech daní se značně zvyšuje jejich podíl, neboť nejsou tak viditelné 

a jsou tudíž lépe snášené. Spotřební daně buď zatěžují veškerou spotřebu (všeobecné 

spotřební daně), nebo mají dopad pouze na spotřebu vybraných výrobků (selektivní 

spotřební daně). 

 

1.3.3 Základ daně a odpočty 
 

K tomu, aby mohl být předmět daně podroben zdanění, je zapotřebí jej přesně 

definovat a kvantifikovat. Je-li předmět daně upraven legislativní normou a vyjádřen 

v měrných jednotkách, označuje se jako základ daně. Obvykle část předmětu daně není 

součástí základu, tzn., že je od daně osvobozena. Osvobození od daně je v zákoně 

definováno jako ta část předmětu daně, kterou daňový subjekt není povinen zahrnout do 

základu daně a platit z ní daň. 

U některých daní se základ daně snižuje o další odpočty, které mají svůj význam 

především v oblasti sociální, případně i fiskální. Daňový systém se však v důsledku 

existence různých odpočtů stává značně komplikovaný. Rozlišují se dva typy odpočtů, 

standardní odpočty, které snižují daňový základ o předem stanovenou pevnou částku za 

určitých zákonných podmínek, a nestandardní odpočty, jež si daňový subjekt může do 

základu daně odečíst ve výši, která byla skutečně vynaložena. Pomocí nestandardních 

odpočtů jsou zpravidla daňové subjekty motivovány k celospolečensky žádoucím 

jednáním.   
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Základ daně je nutno vymezit nejen z věcného hlediska, ale také z hlediska 

časového. Časové vymezení se označuje jako zdaňovací období a představuje určitý 

časový interval, za který je stanoven základ daně a velikost daně, kterou je nutno 

uhradit. 

 

1.3.4 Sazba daně 
 

K výpočtu výše daňové povinnosti z daňového základu se používá příslušná 

sazba. Algoritmus, pomocí kterého se z daňového základu sníženého o odpočty daně 

stanoví výše daně, se označuje jako sazba daně. V rámci daňové soustavy je většinou 

použito několik typů daňových sazeb. Ty se člení na dvě skupiny, a to podle druhu 

předmětu daně nebo poplatníka (jednotná a diferencovaná sazba) a podle typu základu 

daně (pevná a relativní sazba). Jednotlivé druhy daňových sazeb přehledně znázorňuje 

následující schéma. 

 

Schéma č. 4: Druhy sazeb daně 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Jednotná sazba daně je taková, která je stejná pro všechny druhy předmětu 

daně. Diferencovaná sazba se liší podle druhu předmětu daně, popř. podle daňového 

subjektu.  

Jak již bylo uvedeno výše, podle typu daňového základu se sazby daně člení na 

pevné a relativní. Pevná sazba je stanovena v peněžních jednotkách, které jsou vztaženy 

k základu daně. Ten je rovněž uveden ve fyzických jednotkách (např. 1,15 Kč/ks). 

Pokud je však v peněžních jednotách vyjádřen daňový základ, použije se sazba daně 

relativní, která představuje jistý podíl, resp. procento ze základu daně. Relativní daňová 

SAZBA DANĚ 

jednotná 

diferencovaná 

pevná 

relativní 

lineární progresivní 
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sazba může mít formu lineární (proporcionální) nebo progresivní sazby daně. 

V případě, kdy procentuální sazba daně je pro všechny daňové subjekty stejná a výše 

daně je tedy přímo úměrná výši daňového základu, jedná se o lineární daňovou sazbu. 

Pokud s rostoucím daňovým základem roste daň relativně rychleji než tento základ, pak 

hovoříme o progresivní sazbě daně. Ta se používá pro různé úrovně daňových základů, 

které jsou označovány jako daňová pásma. Pro jednotlivá daňová pásma je pak určena 

příslušná progresivní sazba daně.  

 

1.3.5 Slevy na dani 
 

Výše daně je závislá jak na velikosti a typu sazby daně, tak na velikosti a 

způsobu stanovení daňového základu. Konečná daňová povinnost, tj. daň, která musí 

být odvedena do veřejného rozpočtu, je však navíc ovlivněna slevami na dani. Sleva na 

dani představuje zákonnou možnost snížení vypočtené daně. Slevy jsou stanoveny buď 

absolutně (v peněžních jednotkách), nebo relativně (procentem). Podobně jako odpočty 

od základu daně se také slevy na dani dělí na standardní a nestandardní. Standardní 

sleva představuje částku12, kterou si může daňový subjekt odečíst v případě dodržení 

zákonných podmínek. Výdaje, které daňový subjekt prokazatelně vynaložil a o které si 

může snížit daň, se označují jako nestandardní slevy.  

 

1.4 Základní klasifikace daní 
 

Existuje mnoho různých kritérií a hledisek, podle kterých lze daně třídit. 

K nejznámějšímu a nejzákladnějšímu rozlišení patří členění daní podle jejich vazby na 

důchod poplatníka, označované také jako třídění podle dopadu. Jako následující 

elementární klasifikace daní lze uvést třídění dle subjektu daně (je založeno na určení 

poplatníka daně), třídění dle objektu daně (je postaveno na stanovení předmětu daně) a 

třídění dle adresnosti (podle platební schopnosti poplatníka)13.  

                                                 
12 Nejčastěji se jedná o pevně stanovenou částku, ale může jít také o slevu relativní. 
13 Kromě těchto základních klasifikací lze daně členit podle dalších kritérií. Jedním z nich může být typ 
sazby daně, podle které se daně třídí na daně s pevnou sazbou a daně s procentní sazbou, jež může být 
proporcionální (lineární), progresivní, či degresivní. S tímto tříděním úzce souvisí další klasifikace daní 
podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí základu daně. Zde rozlišujeme daně stanovené bez vztahu ke 
zdaňovanému základu, jako jsou daně paušální a z hlavy, daně specifické (jednotkové) stanovené podle 
množství jednotek základu daně nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu (např. 
počet litrů čistého alkoholu) a daně ad valorem (k hodnotě), u nichž je daňový základ odvozován z ceny 
předmětu daně. V odborné literatuře se můžeme setkat i s tříděním daní, které zohledňuje daňovou 
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1.4.1 Třídění podle vazby na důchod poplatníka 
 

Jako základní hledisko třídění daní je považována vazba na důchod poplatníka 

daně. Podle tohoto kritéria se daně člení na:  

• přímé, 

• nepřímé.  

Daně přímé platí poplatník z vlastního příjmu, jsou adresné a ze zákona 

formálně nepřenosné na jiný subjekt. Ze zákona dopadá daň přímo na poplatníka, který 

ji zaplatí prostřednictvím správce daně do rozpočtové soustavy. Jedná se o daně 

důchodové a majetkové14.  

Nepřímé daně subjekt neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je na jiný subjekt 

(konečného spotřebitele) tím, že je vybírá v cenách výrobků, zboží a služeb. Daně poté 

odvede jako plátce daně do rozpočtu. Daň je tedy vybrána nepřímo v cenách zboží nebo 

služeb. K nepřímým daním, které jsou označovány jako daně ze spotřeby, se řadí 

specifické (selektivní) daně uvalované na vybrané komodity a všeobecné (univerzální) 

daně. 

 

1.4.2 Třídění podle subjektu 
 

K tomuto členění je zapotřebí vymezit ekonomický subjekt, který daň musí 

platit. Podle osoby poplatníka se daně dělí na: 

• individuální daně, 

• daně korporací, 

• splitting. 

Individuální daně jsou placeny jednotlivcem, fyzickou osobou, která je 

charakterizována jménem, trvalým bydlištěm a určitým jedinečným znakem15. 

                                                                                                                                               
pravomoc a daňové určení. Z hlediska pravomoci, kdo dle legislativy má možnost daně uvalovat, 
případně vybírat, se daně člení na státní (ve federálních státech daně federální) a municipální (místní), u 
nichž určitou daňovou pravomoc mohou uplatnit nižší municipality. Podle daňového určení, tj. podle 
veřejného rozpočtu, do kterého daň plyne, se dělí na svěřené daně plynoucí pouze do určitého rozpočtu, 
buď do státního, nebo do rozpočtů na nižších úrovních, a na daně sdílené, jež se přispívají do různých 
rozpočtů určitým podílem. K významné klasifikaci současné doby patří institucionální třídění, které musí 
splnit podmínku statistické vykazatelnosti, čímž splní srovnávací účel. Nejdůležitější je klasifikace daní 
podle hledisek OECD nebo Mezinárodního měnového fondu. Metodika OECD rozděluje daně do šesti 
hlavních skupin a dalších podskupin. Přehled je uveden v příloze č. 2. 
14 Dříve do této kategorie patřila i daň z hlavy. 
15 V České republice je jedinečným znakem každého občana rodné číslo. 
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Daně korporací hradí firmy, právnické osoby, jež byly založeny za určitým 

účelem a jsou definovány názvem, právní formou, sídlem a mají přidělené identifikační 

číslo. 

Forma zdanění, kdy se zdaňuje průměrný příjem více jednotlivců, se označuje 

jako splitting. V případě, kdy jsou příjmy manželů sečteny a rozděleny mezi manžele 

rovným dílem, se jedná o částečný (manželský) splitting. Náročnější variantu 

představuje plný splitting, který znamená součet všech zdanitelných příjmů všech členů 

domácnosti a jejich rozdělení ke zdanění buď na všechny členy domácnosti, nebo pouze 

na členy domácnosti výdělečně činné, případně jiným způsobem, kdy jsou jednotlivým 

členům domácnosti přiřazeny koeficienty. 

 

1.4.3 Třídění podle objektu 
 

Třídícím aspektem daní zaměřeným na objekt daně je definování předmětu, na 

který je daň vázána. Daně se podle objektu člení na: 

• daně důchodové (z příjmů), které zdaňují různé druhy příjmů,  

• daně spotřební,  

• daně majetkové, jež zdaňují majetek movitý či nemovitý, 

• daně z hlavy, kdy předmětem daně je samotný subjekt. 

O těchto daní již bylo podrobněji pojednáno výše při objasnění předmětu daně (kapitola 

1.1.3 Elementární prvky daně). 

 

1.4.4 Třídění dle adresnosti 
 

Členění daní v tomto případě se posuzuje podle vztahu ke schopnosti platit daň 

poplatníkem. Třídí se na: 

• osobní daně, 

• daně „in rem“. 

Daně osobní jsou daně adresné, u konkrétního poplatníka respektují jeho 

platební schopnost, např. osobní důchodová daň  poplatníka - fyzické osoby, která 

závisí na jeho příjmu, případně nezdanitelné části příjmu apod.16 

                                                 
16 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. ISBN 80-7357-
049-1. s. 328 
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Daně „in rem“ , tzn. z věci, jsou placeny z titulu vlastnictví či nabytí majetku, 

nákupu či spotřeby zboží a služeb a nezohledňují platební schopnost poplatníka. 

 

1.5 Daňové principy a daňový systém 
 

Jak již bylo uvedeno, k naplnění veřejného rozpočtu není použita pouze jediná 

daň, nýbrž několik daní, které tvoří daňovou soustavu. Při tvorbě jednotlivých daní i 

celého systému se vychází z principů, jež byly vyjádřeny již Adamem Smithem17 

v podobě tzv. daňových kánonů, které vyjadřují zásadu spravedlnosti, určitosti, 

pohodlnosti placení a úspornosti: 

I. V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, 

aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem tj. úměrně důchodu, 

kterého pod ochranou státu požívají.  

II.  Daň, kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena přesně a 

nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma, kterou má 

platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoliv jinému naprosto 

jasné. 

III.  Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to 

poplatníkovi asi nejlépe hodí.  

IV.  Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé 

platili co nejméně nad to, kolik ona daň skutečně přináší do státní 

pokladny18. 

 

1.5.1 Požadavky na daně 
 

Daňové principy prošly složitým vývojem a současní ekonomové se liší v jejich 

výčtu, případně i obsahu. K nejvýznamnějším požadavkům kladených na daně patří: 

• efektivnost, 

• spravedlnost, 

• právní perfektnost,  

                                                 
17Adam Smith (1723 - 1790) patří k významným ekonomům klasické politické ekonomie, který se 
daňovou problematikou zabýval ve spise „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“.  
18 SMITH, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. MetaLibri, 2007. Url: 
http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf 
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• jednoduchost a srozumitelnost, 

• pozitivní vlivy na ekonomické chování subjektů. 

 

Daňová efektivnost  

Princip efektivnosti spočívá v minimalizaci nákladů na daňový systém, které se 

člení do tří skupin. První skupinu tvoří administrativní (přímé) náklady, jež představují 

veškeré výdaje na organizaci daňového systému, evidenci daňových poplatníků, výběr 

daní a kontrolu. Do druhé skupiny patří vyvolané (nepřímé) náklady, které musí 

vynaložit daňoví poplatníci na seznámení se s daňovými zákony, na vyplnění daňových 

přiznání a odvod daní. Poslední skupina obsahuje náklady na distorze19, které souvisí 

s náklady vyplývajícími ze ztráty efektivnosti fungování tržního mechanismu.  

 

Daňová spravedlnost 

Tento princip spočívá v rozdělení daňové zátěže mezi daňové subjekty takovým 

způsobem, aby daňový odvod poplatníka odpovídal jeho možnostem a prospěchu, který 

získá ze spotřeby statků produkovaných veřejným sektorem. Z toho důvodu se k daňové 

spravedlnosti přistupuje ze dvou hledisek: 

• zdanění dle prospěchu související s tím, aby každý přispíval do 

veřejného rozpočtu v takové míře, která by odrážela užitek z veřejných 

služeb; 

• zdanění dle platební schopnosti, které spočívá v možnostech každého 

daňového subjektu platit daně. Na základě platební kapacity poplatníka 

se rozlišuje horizontální a vertikální spravedlnost. Zásada horizontální 

spravedlnosti znamená, že dva poplatníci se stejnou platební schopností 

budou platit stejně vysokou daň20. Naproti tomu princip vertikální 

spravedlnosti je založen na tom, aby poplatník s vyšší platební kapacitou 

platil vyšší daň. 

 

                                                 
19 Jedná se o narušení ekonomických procesů a rozhodování ekonomických subjektů změnou daňového 
systému. Každá nově zavedená daň znamená změnu relativních cen, výnosů i užitku. Daňová distorze 
vede k substitučnímu efektu, kdy poplatník nahradí spotřebu zdaněného zboží či služeb spotřebou 
nezdaněného zboží nebo služeb. Důsledkem tohoto chování je vznik nadměrného daňového břemene 
neboli ztráty mrtvé váhy.  
20 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-
7400-005-8. str. 74 
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Právní perfektnost 

Proto, aby byl daňový systém účinný, je naprosto nezbytným požadavkem 

právní perfektnost. Zajištění tohoto požadavku umožňuje snadný výběr daní, čímž 

rovněž dochází ke snížení daňových úniků. Daňová správa by se měla na základě 

daňové legislativy snažit o minimalizaci daňových úniků, které snižují příjmy veřejného 

rozpočtu a redukují daňovou spravedlnost. 

 

Jednoduchost a srozumitelnost 

Tato zásada je úzce spojena s právní perfektností, neboť se opírá o jednoznačné 

definování daňové povinnosti pro daňový subjekt. Každý by měl dopředu znát rozsah 

svých daňových povinností. Je však třeba si uvědomit, že příliš jednoduché a obecné 

vymezení může vést k nejistotě při stanovení základu daně a daňového závazku. Z toho 

důvodu bývají daňové zákony často novelizovány a doplňovány o další legislativní 

normy (prováděcí vyhlášky apod.). Tím se však daňový systém stává příliš 

komplikovaný a nepřehledný, což je jeden z faktorů, který je příčinou odlivu 

zahraničního kapitálu. 

 

Princip správného ovlivňování chování ekonomických subjektů 

Daně a daňový systém by měly také sloužit k pozitivnímu působení na 

ekonomické chování subjektů, jež by z dlouhodobého hlediska vedlo k hospodářskému 

růstu. Proto by daně měli podporovat pracovní úsilí, podnikatelské aktivity či 

ekonomické činnosti na ochranu životního prostředí. Rovněž by měly zvýhodňovat 

investice před spotřebou a tím vybízet k přílivu produktivního zahraničního kapitálu. 

 

Každý daňový systém je rovněž ovlivňován vnitřním uspořádáním jednotlivých 

států. V České republice se před rokem 1989 zákonná úprava daní plně asimilovala na 

podmínky centrálně plánované ekonomiky, Přechodem na tržní hospodářství bylo 

zapotřebí mimo jiné zabezpečit kromě již výše uvedených zásad také princip neutrality 

a princip daňové univerzality. Princip neutrality spočívá v tom, že daně nesmí 

ovlivňovat probíhající reprodukční proces jednotlivých podnikatelských subjektů. Nejen 

při přípravě podnikatelského záměru, ale při jakémkoli rozhodnutí musí každý 

podnikatelský subjekt mít na zřeteli dopad daní. Jedná se o vnější faktor ovlivňující 

ekonomické aktivity podnikatelů, který vystupuje jako neměnný parametr k různým 
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formám firemních uskupení i různým druhům podnikatelských činností. Daně 

nerozlišují mezi domácím a zahraničním kapitálem. S principem daňové neutrality je 

úzce spjat princip daňové univerzality. Budou-li daně tvořeny s minimálním počtem 

výjimek, tedy jako univerzální a základ daně podléhající zdanění bude co nejširší, 

budou daně i neutrální21. 

 

1.5.2 Faktory mající vliv na daňový systém 
 

Charakteristické rysy daňových systémů jsou ovlivněny mnoha faktory, které 

můžeme uspořádat do následujících skupin22: 

 

Schéma č. 5: Faktory ovlivňující systém daní 
 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

K ekonomickým faktorům, jež ovlivňují daňové příjmy, se řadí hospodářský 

růst, míra inflace, míra zapojení ekonomiky do mezinárodního obchodu, odvětvová a 

geografická struktura, struktura pracovních sil apod. Odvětvová struktura ovlivňuje 

podíl daní, které platí jednotlivci a společnosti, neboť v souvislosti s mírou koncentrace 

ekonomiky má vliv i na podíl korporací a samostatně podnikajících fyzických osob. 

S rostoucím počtem firem dochází i k relativnímu nárůstu zaměstnanců proti samostatně 

podnikajícím osobám. Zdanění osob samostatně výdělečně činných je daleko těžší než 

zdanění zaměstnanců, jejichž příjem podléhá zdanění přímo u zdroje. Podnikající 

subjekty mohou ovlivnit základ daně zatajováním příjmů či navyšováním výdajů. Tudíž 

země s vyšším podílem drobných podnikatelů by měla ve svém daňovém systému klást 

větší důraz na nepřímé daně. 

Podstatnou roli při rozhodování o daňové legislativě v daném státě hrají 

politické faktory, které mohou z krátkodobého hlediska převážit nad faktory 

                                                 
21 Univerzálnost je druhou stránkou neutrality. 
22 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-205-2. str. 150 
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ekonomickými. Daňový systém je tak ovlivňován politickými rozhodnutími vládní 

strany (pravicové či levicové), která se snaží prosadit své zájmy.  

Kulturně-historické faktory se v současné době výrazně projevují v rámci 

Evropské unie, která se snaží o harmonizaci daňových systémů. Především v oblasti 

zdanění příjmů se tato snaha střetává s individuálním přístupem každého členského 

státu, který vychází ze zažitých způsobů zdanění, daňové morálky a tradic fungování 

státního aparátu vybírajícího daně. V jihoevropských zemích např. dochází v důsledku 

tzv. šedé ekonomiky k daňovým únikům, proto je zde snahou zvýšit podíl daní ze 

spotřeby, u nichž jsou úniky obtížnější. 

Jako neméně důležité se jeví administrativně-institucionální faktory, neboť 

nadmíru komplikovaná legislativní úprava daní a složitá daňová správa negativně 

ovlivňuje podnikatelské prostředí a je v rozporu s potřebami současného vývoje23. Příliš 

složité a netransparentní daňové zákony odrazují domácí i zahraniční podnikatele od 

investičních aktivit. 

Technický pokrok ovlivňuje veškeré ekonomické dění a odráží se i v daňové 

oblasti. Rozmach dokonalejších forem obchodování jako je internetový obchod či 

obchod se sofistikovanými finančními deriváty klade nároky na zdokonalování 

daňových systémů, na druhou stranu však technický rozvoj daleko účinněji umožňuje 

vybírat daně a zamezuje daňovým únikům. 

S rostoucí intenzitou se v daňových systémech projevuje vliv globalizace24, při 

které dochází k rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů vedoucích k rostoucí 

propojenosti a vzájemné závislosti národních ekonomik. Reformní kroky v oblasti daní 

již neprobíhají individuálně, ale jako důsledek působení mezinárodních sil.   

  

                                                 
23 Český daňový systém se vyznačuje vysokou administrativní náročností. Česká republika se podle 
analýzy, kterou každoročně připravuje Světová banka, IFC a PricewaterhouseCoopers, umístila v roce 
2009 v žebříčku celkové výhodnosti daňového systému na 167. místě ze 183 zemí světa. Oproti 
předchozímu roku si polepšila o 4 místa.  
24 Globalizace světové ekonomiky je podle Večeřa charakterizována jako procesy spojené se stále větším 
finančním a měnovým provázáním ekonomiky jednotlivých zemí a se stále větší unifikací vědeckých a 
technických poznatků, výroby a spotřeby. In VLČEK, J. a kol. Ekonomie a ekonomika. 2. vyd. Praha: 
ASPI Publishing, s. r. o., 2003. ISBN 80-86395-46-4. str. 476 
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2 Teorie zdanění korporací 
 

Každý moderní daňový systém v sobě zahrnuje dva základní pilíře, daně ze 

spotřeby a důchodové daně. Jak již bylo uvedeno, důchodové daně patří k nejmladším 

daním, přesto zaujímají významné postavení a jsou značným zdrojem veřejných příjmů. 

Nejen z pohledu teoretického, ale i praktického, se dělí na: 

• osobní důchodové daně (daně z příjmů jednotlivců), 

• korporativní daně (daně ze zisku firem). 

 Je nezbytné tyto důchodové daně od sebe oddělit, neboť jsou diferenční především 

v konstrukci základů daně, daňových sazbách a výpočtu daňových povinností. 

Vzhledem k tomu, že ke snaze dosáhnout zisku inklinují nejen firmy, ale rovněž 

samostatně podnikající jednotlivci, jsou některé problémy společné oběma těmto daním 

z příjmů25.  

K této problematice je vhodné přiřadit i oblast sociálního pojištění, poněvadž 

zvyšuje daňové zatížení firem a ovlivňuje důchodovou situaci poplatníka. Platby 

sociálního pojištění sice nesplňují veškeré atributy daně, přesto mnozí teoretikové řadí 

sociální pojištění do kategorie daní z důvodu zákonné povinnosti jeho úhrady, přičemž 

výše příspěvku je dána velikostí důchodu, z něhož je hrazen.  

 

2.1 Opodstatnění daně 
 

Již ve starověku existovaly výnosové daně, které postihovaly zisky z domů, 

živností, pozemků apod.26 a ze kterých se postupně zformovala daň ze zisku 

společností. Díky zavedení řádného účetnictví v období rozmachu manufakturní a 

tovární výroby byly výnosové daně uvaleny přímo na účetní zisk. První daň z důchodu 

společností byla zavedena v Prusku koncem 19. stol. jako důsledek rozmachu 

kolektivního investování a koncentrace kapitálu. 

V současné době podléhá zdanění zisk firmy, který vychází z účetního výsledku 

hospodaření a je upraven dle platné daňové legislativy na základ daně. Tato daň má 

                                                 
25 V České republice existuje jedna právní norma pro obě důchodové daně, a to zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zdanění příjmů jednotlivců (fyzických 
osob) a firem (právnických osob). 
26 V důsledku nerozvinutého účetnictví nebylo možno zdaňovat přímo zisky, proto byly zástupně 
používány např. daně podle počtu tovaryšů nebo podle tzv. osedlého, který představoval jednotku 
velikosti statku. V Anglii se například vybírala daň z krbů, později daň z oken atd. 
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v odborné terminologii několik ekvivalentů - korporativní daň, důchodová daň 

korporací, firemní daň, daň ze zisků korporací27. Tato pojmová různorodost pramení 

z odlišných legislativních úprav různých společností v jednotlivých státech, které 

rovněž uplatňují rozdílnou daňovou politiku vůči těmto subjektům. Některé země 

uplatňují specifickou daň pro akciové společnosti a ostatní formy právnických osob 

podléhají jinému způsobu zdanění, v jiných státech jsou firmy zdaňovány podle 

velikosti. 

V současné ekonomické teorii existují rozdílné názory na opodstatněnost 

existence28 této daně, přesto je nedílnou součástí daňových systémů všech vyspělých 

států i navzdory tomu, že příjmy do veřejných rozpočtů z této daně jsou v mnoha 

zemích relativně nízké oproti příjmům z osobní důchodové daně. Tuto skutečnost 

znázorňuje následující graf na zemích OECD29. 

 

Graf č. 1: Vývoj podílu důchodových daní na celkových daňových příjmech 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 

                                                 
27 Každý stát má svá označení typů korporací. V České republice se spíše používá pojem firma, podnik, 
společnost, v daňovém právu pak právnická osoba. Většinou se tyto subjekty dělí na akciovou společnost, 
společnost s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost aj. Práva a 
povinnosti „korporací“ jsou vymezena legislativní normou, kterou je u nás zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Všechny zisky korporací se v konečném důsledku stanou osobními důchody jednotlivců. 
29 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je mezinárodní organizace 31 ekonomicky 
nejrozvinutějších států na světě založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC (Organizace pro 
evropskou hospodářskou spolupráci, založená v roce 1948 k administraci poválečného Marshallova 
plánu). Její sídlo je v Paříži. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských 
zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je 
napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji 
mezinárodních finančních trhů.  
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Ve vývoji daňových systémů jednotlivých států můžeme také sledovat tendenci 

k postupnému přechodu od přímého zdanění ke zdanění nepřímému. 

Z hlediska důchodového pojetí je firemní daň diskutabilní. Zdanění na úrovni 

korporací můžeme považovat buď za pouhý nástroj zahrnutí zdroje důchodu korporací 

do daně z individuálního důchodu, nebo za dodatečnou „absolutní“ daň na zdroj 

důchodů korporací, která by se měla uložit před tím, než se čistý důchod rozdělí mezi 

akcionáře30. 

Existují dva přístupy v mínění týkající se samotné podstaty korporativní daně. 

Kritici poukazují na dvojí zdanění zisku, jednak na úrovni podnikatelského subjektu, 

jednak na úrovni samotného jednotlivce (poplatníka), jemuž jsou zdaněny různé podíly 

ze zisku, nebo se daň vztahuje na dividendy. Tento postoj je označován jako 

integralistický přístup a vychází ze skutečnosti, že měření skutečného ekonomického 

zisku je velmi složité a že veškeré daně jsou nakonec uhrazeny jednotlivými fyzickými 

osobami. Zastánci této teorie poukazují na to, že zisk firem nepředstavuje ekonomicky 

žádný zvláštní důchod, protože se v konečném důsledku stane součástí důchodu 

jednotlivce. V této souvislosti část korporativní daně, kterou firma zaplatí před 

rozdělením zisku, oslabuje spravedlivé působení progresivní daně fyzických osob. 

Prvotním cílem této daně není zajišťovat naplnění principu spravedlnosti jako u osobní 

důchodové daně, proto jsou její sazby lineární, většinou stanoveny procentem ze 

základu daně. Nelze rovněž opomenout fakt, že část daně ze zisku korporací může být 

přesunuta buď dopředu do cen, kdy se končený účinek promítne u spotřebitele, nebo se 

přesune dozadu na dodavatele výrobních faktorů, mezi které patří i zaměstnanci, jimž 

tento transfer může snížit mzdy. Vzhledem k náročnému určení účetního výsledku 

hospodaření (účetního zisku) a komplikované transformaci na daňový základ31 dochází 

ke zvýšení administrativních nákladů a tím k daňové distorzi. Složitá daňová legislativa 

v různých zemích umožňuje především velkým nadnárodním korporacím manipulovat 

se svým základem daně, čímž tato daň ztrácí svůj neutrální charakter32.  

Zastánci existence firemní daně argumentují především tím, že velké korporace 

ovlivňují ekonomické procesy, neboť jsou právním subjektem s vlastním 

rozhodováním. Jedná se o absolutistický přístup, který soudí, že firmy využívají některé 
                                                 
30 MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management 
Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. str. 344 
31 V mnohých zemích právní normy rozdílně definují účetní a daňové náklady, položky ovlivňující základ 
daně (účetní a daňové odpisy, ztráty z podnikání, poskytnuté dary aj.). 
32 Ze dvou stejných zisků je placena různá daň. 
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veřejné služby a infrastrukturu v místě svého podnikání a za tyto služby platí právě daní 

ze svého zisku. Daň je také pojímána jako kompenzace za omezené ručení33 majitelů 

společnosti za závazky firmy, což je však v rozporu s neutralitou daní. Existence této 

daně je obhajována také z důvodu možných legálních či nelegálních úniků na úrovni 

zdanění fyzických osob. Tuto daň lze rovněž využít jako nástroj hospodářské politiky, 

kdy protekcionisté zastávají názor, že příhodnou modifikací daně korporací lze 

motivovat firmy k většímu exportu produktů a služeb do zahraničí či k rychlejší 

implementaci moderních technologií a podpořit určitá odvětví podnikání. K přilákání 

zahraničních investorů a podpoře určitých investic mohou pomoci různé výjimky a 

úlevy, které mohou mít rozmanitou podobu ve formě odpočtů a slev ze zdanění. Naproti 

tomu snahou stoupenců „volné soutěže a rovných podmínek“ je prosadit stejnou výši 

daně ze zisků firem pro všechny daňové subjekty.  

Souhrn hlavních argumentů zastánců a odpůrců existence daně korporací je 

prezentován v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 1: Souhlasné a nesouhlasné argumenty existence firemní daně 

Výhody daně Výhrady proti dani 

platba za využívání veřejných služeb neexistence zvláštní daňové kapacity 

kompenzace limitovaného ručení firem přesun na jiné subjekty 

obrana proti únikům na úrovni jednotlivců obtížná definice zdanitelného zisku 

nástroj hospodářské politiky dvojí zdanění 
Pramen: vlastní zpracování dle KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI 
Publishing, s. r. o., 2003. ISBN 80-86395-84-7. str. 187-190 

 

2.2 Daňové příjmy 
 

Jak již bylo zmíněno, naplňují příjmy z korporativních daní veřejné rozpočty 

v mnohem menší míře než příjmy z osobních důchodových daní. V průměru se výnos 

daně z příjmů společností v zemích OECD pohybuje kolem 10 % celkových daňových 

příjmů. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou ale vysoké, například v Norsku dosáhl 

v roce 2007 výnos z daní korporací 26 %, kdežto v Rakousku se pohyboval mírně pod 

6 %. V časovém horizontu zaznamenal podíl výnosů na celkových daňových příjmech 

                                                 
33 Fyzická osoba, jež podniká, ručí za závazky z podnikatelské činnosti celým svým majetkem, tedy i 
osobním, zatímco ručení většiny obchodních společností je limitováno výší upsaného základního kapitálu. 
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nárůst z 9,0 % v roce 1999 na 10,8 % v roce 2007. Tuto skutečnost dokládá následující 

tabulka a graf č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj podílu korporativních daní na celkových daňových příjmech 
v zemích OECD (v %) 

Skupiny zemí 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
OECD_celkem 9,0 10,1 9,3 9,2 9,2 9,6 10,3 10,7 10,8 
OECD_Evropa 8,3 9,1 8,8 8,6 8,3 8,6 9,1 9,5 9,7 
OECD_Amerika 10,4 10,5 7,8 8,1 9,0 10,1 11,1 11,8 11,0 
OECD_Pacifik 12,3 15,1 12,9 13,5 14,7 15,5 16,9 17,2 17,3 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 

 

Graf č. 2: Vývoj podílu korporativních daní na celkových daňových příjmech v zemích 
OECD 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Zdanění společností si v soustavě veřejných rozpočtů zachovává v zemích 

OECD relativně stabilní postavení34. Podrobný přehled podílu korporativních daní na 

celkových daňových příjmech v jednotlivých zemích OECD je uveden v příloze č. 3. 

 

 

 

                                                 
34 KOLÁŘ, P., VÍTEK, L., PAVEL, J. a kol. Zdanění a neutralita. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 
80-86861-56-2. str. 19 
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2.3 Daňový základ a sazba daně 
 

Na výši celkových vybraných daní má vliv základ daně a daňová sazba. U daně 

z korporací není nutná progresivita35. Jednotná sazba umožňuje snížit daňové úniky a 

navíc firmy nemají potřebu spravedlnosti jako lidé. Při stanovení sazby daně ze zisku 

korporací je usilováno o to, aby lidé nemuseli volit mezi osobním investováním a 

investováním prostřednictvím společností na základě daňové sazby. Proto dochází ke 

koordinaci osobní důchodové sazby daně a korporativní sazby, kdy často firemní sazba 

daně dosahuje mezní sazbu u osobních důchodů nebo se k ní blíží.  

U firemních daní se základ daně transformuje z účetního výsledku hospodaření 

zjištěného z účetních knih. Ten může být od daňového základu značně diferenční 

z důvodu rozdílných legislativních přístupů k některým složkám ovlivňující velikost 

základny pro výpočet daně. Jedná se především o náklady, které snižují základ daně. 

Nejpodstatnější část daňové legislativy zaujímají daňově uznatelné náklady, které musí 

splnit základní podmínky: 

• souvislost se zdanitelnými příjmy - nelze uplatňovat náklady, jež souvisí 

s osvobozenými a vyňatými příjmy či jinak nesouvisí se zdanitelnými 

příjmy, a náklady na osobní spotřebu; 

• nutnost pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů; 

• zákonný limit - pokud legislativní norma stanoví limit pro uplatnění 

nákladu, lze daňově uznat pouze částku nepřesahující tento limit36; 

• dostatečná prokazatelnost - daňový subjekt musí prostřednictvím smluv, 

dokladů apod. prokázat věcnou podstatu nákladu. 

 

Vliv na konstrukci daňového základu má rovněž odpisování majetku, způsoby 

oceňování zásob, investování a rozdílnost ve financování podnikatelských aktivit 

vlastním a cizím kapitálem. 

 

 

                                                 
35 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2003. ISBN 80-
86395-84-7. str. 193 
36 Často lze do daňového základu zahrnout jen náklad do výše souvisejícího příjmu. Výdaje nad tento 
limit jsou v podstatě částky placené ze zisku po zdanění 
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2.3.1 Odpisová politika 
 

Odpisová politika jako významná součást finanční politiky státu, který 

daňovými předpisy vymezuje možnosti a způsoby odpisování37, čímž ovlivňuje chování 

podnikatelské sféry, je důležitým nástrojem finančního řízení každého podnikatelského 

subjektu. Výrazná liberalizace odpisové politiky (např. zavedením skutečných 

akcelerovaných odpisů) a indexace základu odpisů inflací by pomohly zvýšit 

konkurenční schopnost úspěšných podniků. Základem odpisů by se měly stát reálné 

ceny investičního majetku38.  

Odpisy vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku za určité období39. Jejich hlavní funkcí je zabezpečit přenos ceny, za kterou byl 

majetek pořízen, do nákladů, čímž podstatně ovlivňují výsledek hospodaření podniku a 

tím i daňový základ40. Časový průběh odpisování je rovněž důležitý, neboť odpočet 

odpisů snižuje výši současné daňové povinnosti. Současná hodnota daně a výsledné 

snížení zisku tak závisí nejenom na sazbě daně, nýbrž i na časovém průběhu odpočtu 

odpisů41. Výše odpisů dlouhodobého majetku v jednotlivých letech určuje: 

• zvolená metoda odpisování, 

• celková odpisová základna42, 

• příslušné sazby odpisů. 

                                                 
37 Podnikatelský subjekt si kromě daňových odpisů rovněž ve svém účetnictví zaznamenává i odpisy 
účetní, které upravuje zákon o účetnictví. Je zcela v kompetenci podniku, jakým způsobem si sestaví 
odpisový plán, který je podkladem pro vyčíslení oprávek (souhrnu odpisů) odpisovaného majetku v jeho 
užívání, a jaký postup odpisování zvolí. Tyto účetní odpisy zachycené v účetních knihách 
podnikatelského subjektu se porovnávají s odpisy daňovými a v případě zjištěných rozdílů se o tyto 
diference upravuje výsledek hospodaření přiznaný ke zdanění. 
38 BENÁČEK, V. Konkurenční schopnost české ekonomiky. Url: http://www1.ceses.cuni.cz/benacek/Kon
kur-vlada.pdf 
39 Je třeba odvozovat odpisy od tzv. ekonomické životnosti, jež má respektovat jak fyzické, tak i morální 
opotřebení. 
40 Modifikovaný systém představuje leasing, kdy rovněž dochází k postupnému uplatňování hodnoty 
leasingu do výdajů. In ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2008. ISBN 978-80-7400-005-8. str. 138 
41 MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management 
Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. str. 353 
42 Odpisovou základnu určuje objem a struktura majetku a jeho ocenění. Odpisuje se z tzv. vstupní ceny, 
kterou může být zejména: 

• Pořizovací cena - tj. celková částka na pořízení (nákup) majetku, včetně nákladů spojených 
s pořízením (doprava a montáž, clo aj.). 

• Vlastní náklady - v případě pořízení nebo výroby majetku ve vlastní režii. 
• Reprodukční pořizovací cena -  měla by v zásadě vyjadřovat aktuální cenovou úroveň. Slouží 

k ocenění majetku nabytého v ostatních případech. 
• Cena podle zákona o oceňování ke dni nabytí - v případě nabytí majetku zděděním nebo 

darováním. 
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Mezi základní metody43 odpisování patří rovnoměrné a zrychlené odpisování. 

Při rovnoměrném (lineárním) odpisování se vstupní cena majetku přenáší do nákladů 

rovnoměrně stejným odpisovým procentem po celou dobu odpisování. Jde o metodu 

jednoduchou, pomocí níž se rovnoměrně zatěžují náklady a ovlivňuje daňový základ. 

Metodou zrychleného (degresivního) odpisování objem odpisů v čase klesá, kdy 

zpočátku doby životnosti majetku se odpisují vyšší částky a postupně se snižují. Pro 

podnik to znamená rychlejší akumulaci vnitřních zdrojů na začátku fungování majetku, 

což umožňuje rychlejší obnovu techniky, modernizaci, čímž se snižuje riziko morálního 

zastarávání. V praxi se většinou volí dvojnásobná odpisová sazba oproti lineární 

(tzv. dvojitá degrese)44. Zrychlené odpisování napomáhá rychlejší obnově a 

modernizaci majetku podniku, umožňuje rychlejší získání vlastních finančních zdrojů a 

z toho plynoucích výhod45 a podněcuje inovační aktivitu podnikatelského subjektu. 

Z hlediska podniku je tento způsob odpisování výhodný, protože vyšší odpisy uplatněné 

zpočátku pro něj znamenají nižší zisk a tedy i nižší základnu pro zdanění46. Je však 

zapotřebí si uvědomit i negativní stránku zrychleného odpisování, kterou je riziko 

inflačních tendencí při vysoké míře investování. Inflace, která způsobuje znehodnocení 

reálné hodnoty odpisů, zapříčiní reálný úbytek finančních prostředků, které by podnik 

mohl investovat do obnovy majetku. Mezi možnosti eliminace nepříznivých dopadů 

inflace můžeme řadit výše zmíněnou indexaci odpisů47, která je však z důvodu 

rozdílného zvyšování nominálních cen jednotlivých druhů majetku neproveditelná, 

neboť tento růst nelze podrobně sledovat. Další eventualitou odstranění vlivu inflace je 

zrušení odpisování a zahrnutí veškerých finančních prostředků vynaložených na 

investici do nákladů již v roce pořízení dlouhodobého majetku. Toto řešení by však 

způsobilo značný propad daňových výnosů. Za možný způsob řešení se dá považovat 

reinvestice48, což je mimoúčetní zvýhodnění pro nově pořízený majetek.  

                                                 
43 Další metodou je pak nerovnoměrné (stupňovité) odpisování, které znamená určitou kombinaci 
rovnoměrného a zrychleného odpisování. Mezi metody řadíme také progresivní odpisování, kdy výše 
ročních odpisů roste. Tato metoda se využívá výjimečně. 
44 Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. [Online], [cit. 26. 11. 2010]. Url: 
http://www.katalog-ucetnich.cz/zajimavost/casova-hodnota-penez-ve-financnim-rozhodovani-podniku 
45 Např. přináší vyšší úroky z vloženého kapitálu nebo umožňuje rychlejší splátky dříve poskytnutých 
úvěrů na investice. 
46 Ke konci životnosti majetku je tomu však naopak, výše odpisů klesá a daňový základ se zvyšuje. 
47 Jedná se o navyšování odpisů zohledňující inflaci. Znamená to však, že suma odpisů za životnost 
majetku bude vyšší než jeho pořizovací cena. 
48 Reinvestice jako položka snižující základ daně je daňová podpora pro pořizování nového investičního 
majetku při splnění určených podmínek. Reinvestici lze též považovat za prostředek, který snižuje 



27 
 

2.3.2 Oceňování zásob 
 

Oceňování zásob se dotýká i výše základu daně z příjmů, jelikož odlišné 

způsoby ocenění aktiv ovlivňují výši nákladů firem, jejichž výše zásadním způsobem 

upravuje výsledek hospodaření, resp. daňový základ. V praxi jsou používány čtyři 

základní oceňovací metody založené na principu historických cen: 

• vážený aritmetický průměr49, 

• metoda FIFO (first in, first out), 

• metoda LIFO (last in, first out), 

• individuální ocenění (specific identification)50. 

K nejrozšířenějším metodám patří FIFO a LIFO, které však z daňového hlediska 

vykazují zásadní rozdíl. Pokud je použita metoda FIFO, je inflační zvýšení hodnoty 

zásob, které se používají při další výrobě a ovlivňují ceny zboží při neexistenci 

indexace, zdaněno ihned. Při použití metody LIFO je období, kdy jsou zásoby zdaněny, 

odloženo51. Hlavním přínosem této metody v dlouhodobém horizontu je vytvoření 

stabilnější daňové základny, kdy v období růstu cenové hladiny dochází k vyčíslení 

nižších výnosů, potažmo nižší daně ze zisku52 a naopak v době poklesu cen k dosažení 

menší ztráty.  

 

2.3.3 Zdroje financování a investice firmy 
 

Daňový dopad mají také zdroje financování, které firma používá. Rozlišujeme 

dva základní způsoby financování majetku, a to vlastní a cizí kapitál. Vlastním zdrojem 

je především zisk, který firma svou podnikatelskou činností vytvoří. Nákladem tohoto 

vlastního zdroje financování je daň z příjmu, kterou musí firma zaplatit. Cena za vlastní 

                                                                                                                                               
nepříznivý dopad stávajícího odpisového systému na daň ze zisku. V České republice byl reinvestiční 
odpočet využíván do konce roku 2004. 
49 Vážený aritmetický průměr patří k celosvětově nejpoužívanějším metodám oceňování zásob, která pro 
ocenění používá průměrnou pořizovací cenu zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z individuálních 
pořizovacích cen, popř. vlastních nákladů daného druhu zásob. Pro ocenění určitého úbytku zásob lze 
použít buď vážený průměr proměnlivý, nebo vážený průměr periodický, který je nutno počítat nejméně 
jednou za měsíc. 
50 Metoda individuálního ocenění spočívá ve zjištění pořizovací ceny každé individuální dodávky a 
v aplikaci individuální pořizovací ceny na každý úbytek zásob. Tato metoda je však použitelná jen 
v omezené míře, převážně u drahých a unikátních produktů, např. umělecká díla, diamantové šperky 
apod. 
51 V České republice není tato metoda ze zákona povolena. 
52 Stát se samozřejmě brání nižším daňovým příjmů, proto je v řadě zemí metoda LIFO sice akceptována 
ve finančním účetnictví, avšak nelze ji aplikovat pro daňové účely. 
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kapitál bývá v závislosti na velikosti zisku a z toho plynoucí výši daně z příjmu často 

vyšší než u cizích zdrojů, tudíž využití externích zdrojů bývá v celé řadě případů 

efektivnější a levnější než využití zdrojů vlastních.  

Mezi nejvíce využívané formy externích zdrojů patří bankovní a obchodní 

úvěry, finanční či operativní leasing a v poslední době stále častěji i franchizing či 

rizikový kapitál. Nákladem za cizí zdroje je úrok, který musí firma zaplatit věřitelům za 

půjčené finanční prostředky. Legislativa uznává tento náklad za daňově uznatelnou 

položku, čímž dochází k podpoře firemní expanze. Dopad úvěrového zatížení je totiž 

snižován ve výši platné daňové sazby a lze jej vyjádřit jako rozdíl mezi nominálním 

úrokem a úrokem sníženým o daň připadající na tento úrok podle vzorce53: 

 

Skutečný úrokový dopad = di  - di × daňová sazba v % 

po úpravě 

Skutečný úrokový dopad = di × (1 - daňová sazba v %� 

 

kde: di….nominální zaplacený úrok 

 

Tomuto efektu se říká úrokový daňový štít. Vzhledem k tomu, že zisk podniku a 

daňový základ se zpravidla nerovnají, představuje vyhlašovaná sazba daně z příjmů 

právnických osob násobená ziskem skutečnou daňovou zátěž podniku. Z toho důvodu je 

i skutečná úspora na dani z příjmů pak dána vztahem54: 

 

úrokový daňový štít = i ×D ×Tp   

 
kde: i….. úroková sazba z úvěru poskytnutého věřiteli v % 
 D….hodnota cizího kapitálu  

Tp….koeficient efektivní podnikové sazby daně z příjmů 
 

Existence úrokového daňového štítu je jedním z nejdůležitějších faktorů, které 

významným způsobem snižují náklady na cizí zdroje financování podniku. 

Zdanění rovněž ovlivňuje investiční aktivitu firem a mezi další aspekty, jež mají 

vliv na firemní daně, patří zejména možnost kompenzace dosažené ztráty z podnikání a 

                                                 
53 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-
7400-005-8. str. 140 
54 NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování. Praha: 
GRADA Publishing, a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1922-1. str. 78 



29 
 

podstoupeného rizika, které každá investice představuje. Má-li výsledek hospodaření 

firmy podobu zisku, podléhá zdanění, naproti tomu při dosažení ztráty firma neinkasuje 

„negativní“ daň, ale ve většině případů může tuto ztrátu zahrnout do daňově 

uznatelných výdajů v následujících daňových obdobích. To však přináší problém 

diskontované hodnoty ztráty v příštích letech. Eliminaci podnikatelského rizika lze 

zajistit právě kompenzací případné ztráty, což může za jistých okolností pobídnout 

podnikatelské subjekty k vyšší míře investování.  

 

2.4 Integrace firemní a osobní důchodové daně 
 

Daňová teorie i praxe se potýká s integrací zdanění korporací a jednotlivých 

osob (akcionářů), jejímž cílem je omezit či odstranit dvojí zdanění zisku firem55. Česká 

daňová legislativa umožňuje transformaci firemní daně do osobní důchodové daně 

pouze veřejné obchodní společnosti, což je právní forma podnikání, kde společníci ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem, a dosažený zisk společnosti je před 

zdaněním rozdělen mezi jednotlivé společníky a zaúčtován jako podíly na zisku, které si 

každý společník zdaňuje sám jako fyzická osoba. V ostatních případech pak daňové 

systémy používají různé metody zdanění zisků a zamezení dvojího zdanění. 

Rozlišujeme tři hlavní systémy integrace daně ze zisku firem a osobní důchodové daně: 

• nulová integrace (klasický systém), 

• částečná integrace (systémy omezující nebo vyhýbající se dvojímu 

zdanění), 

• úplná integrace (konduitní systém). 

 

Klasický systém dvojího zdanění zachovává oddělené zdanění zisků a dividend, 

což znamená, že dochází k ekonomickému dvojímu zdanění v plné výši. Na obě 

důchodové daně je v tomto systému pohlíženo jako na zcela samostatně existující daně. 

Zisk je nejprve zdaněn sazbou daně ze zisku korporací na úrovni firmy a poté je zdaněn 

jako příjem jednotlivých akcionářů, kteří jej buď zahrnou do svého osobního základu 

daně, nebo dividendy obdrží již zdaněny srážkovou daní u zdroje. Tento systém 

                                                 
55 Jedná se o vnitřní (vnitrostátní) zdanění označované také jako ekonomické dvojí zdanění (economic 
double taxation), kdy zisk společnosti je zdaněn dvakrát.  
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nedovoluje akcionáři započíst zaplacenou daň ze zisku korporací do jeho daňové 

povinnosti bez možnosti jakékoliv slevy nebo daňové úlevy při zdanění dividend.  

Zcela opačným systémem je úplné propojení důchodových daní společností a 

osob označované jako konduitní systém. Tento systém je založen na úplné integraci 

obou subjektů, kdy firma je považována pouze za „kanál“, kterým plynou zisky 

k akcionářům, na jejichž úrovni jsou dividendy zdaněny. Zdanění na úrovni společnosti 

není vyloučeno, ale v případě, že sazba daně ze zisku společnosti je vyšší než mezní 

sazba daně z příjmu akcionáře, je příslušný přeplatek vrácen akcionáři nebo je započten 

na úhradu jiné daňové povinnosti. 

Jak je patrno z následujícího schématu, ve většině zemí se používá částečná 

integrace korporativní a osobní důchodové daně, které lze uplatnit buď na úrovni 

společnosti (firmy), nebo na úrovni společníka (akcionáře). Mezi metody na úrovni 

firmy patří systém dělené sazby (split rate system), kterým se kompenzují rozdíly mezi 

vyšším zdaněním dividend a nižším zdaněním zisků společnosti, nebo systém odpočtu 

dividend, jenž umožňuje od zdanitelného základu odečíst dividendy. Na úrovni 

akcionáře se částečné propojení řeší pomocí systému zápočtů (imputační systém) ve 

dvou variantách (částečná imputace a plná imputace) a metodou daňových úlev, které 

mohou mít podobu osvobození dividend, zvláštní daně na přijaté dividendy nebo 

daňového zápočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

SYSTÉMY ZDANĚNÍ 
KORPORACÍ 

Klasický systém 
Irsko 

úroveň firmy 

Systém omezující 
dvojí zdanění 

 

úroveň akcionáře 

odpočet dividend < 100 % 

systém dělené sazby 

částečná imputace 
Španělsko 

úlevy 
Belgie, ČR, Dánsko, Itálie, 

Kypr, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, 

Německo, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, 

Slovinsko, Švédsko, Velká 
Británie 

Systém vyhýbání se 
dvojímu zdanění 

 

úroveň firmy 

úroveň akcionáře 

100% odpočet dividend 

systém dělené  
korporativní sazby 

úplná imputace 
Finsko, Francie, Malta 

osvobození dividend 
Estonsko, Litva, Řecko, 

Slovensko Konduitní systém 

Schéma č. 6: Systémy integrace korporativní a osobní důchodové daně v zemích 
Evropské unie v roce 2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: vlastní zpracování na základě FINKEZELLER, M., SPENGEL, CH. Taxation papers - 
Measuring the effective levels of company taxation in the new member states: a quantitative analysis. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. ISBN 92-894-7960-4. 
str. 14 
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3 Zdanění korporací v Evropské unii 
 

Vzájemná závislost ekonomik celého světa probouzí rostoucí zájem 

o mezinárodní aspekty veřejných financí. Potřebu mezinárodní fiskální koordinace 

zvýrazňuje vytváření společného trhu v Evropě, rostoucí úloha nadnárodních korporací, 

financování společných aktivit, jako jsou Spojené národy a NATO, a vzrůstající obava 

z nerovnoměrného rozdělování důchodu56. 

Proces globalizace nastartoval v druhé polovině minulého století nárůst 

přeshraničních kapitálových pohybů, především formou zahraničních kapitálových 

investic a aktivitou zahraničních podniků, které se postupně přetvářely v nadnárodní 

společnosti. V důsledku zvýšeného pohybu kapitálu, ale také mobility pracovní síly 

dochází ke konfrontaci různých daňových systémů, přičemž se otevírá prostor pro 

obcházení či vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany ekonomických subjektů. 

V daňové oblasti tak musí nevyhnutelně docházet ke spolupráci na vládní úrovni, aby 

došlo k zamezení daňových úniků a ochraně příjmů veřejných rozpočtů.  

 

3.1 Mezinárodní daňová spolupráce 
 

Patří-li globalizační tendence k důvodům, jež vybízí vlády ke spolupráci při 

řešení otázek daňové problematiky, o to více platí potřeba a nutnost kooperace v případě 

vlád zemí, jež se chtějí podílet na vytváření nových mezinárodních ekonomických 

seskupení, nebo se chtějí zapojovat do již existujících integračních spojení. Mezi tato 

seskupení patří rovněž Evropská unie57. Již od jejího vzniku58 patří daňová politika 

                                                 
56 MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management 
Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. str. 525 
57 Jedná se o politické a ekonomické seskupení, které v současnosti tvoří 27 evropských států. Jejich 
cílem je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora ekonomického růstu a rozvoje, 
podpora zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. 
K zajištění těchto cílů přispívají 4 základní svobody vnitřního trhu (volný pohyb osob, zboží, služeb a 
kapitálu) a také společné politiky EU (např. oblast hospodářské soutěže, společná vnější obchodní politika 
a agrární politika). 
58 Evropská unie byla vytvořena na základě smlouvy o Evropské unii (známé jaké Maastrichtská 
smlouva) v roce 1992, ale počátek evropské integrační aktivity sahá až do 50. let minulého století, kdy 
byly podepsány 3 smlouvy o evropské integraci. V roce 1952 vešla v platnost Smlouva o založení 
Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a v roce 1958 Smlouva o založení Evropského společenství 
pro atomovou energii (Euroatom) a Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS). 
Zakládajícími členy těchto seskupení bylo 6 zemí: Francie, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Itálie a 
Německo. V roce 1967 se tato 3 spojení formálně sloučila (spojení řídících orgánů a rozpočtu) a 
vystupovala pod názvem  Evropské společenství. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let se ES 
rozrostlo o 6 zemí, kdy v roce 1973 přistoupily Velká Británie, Irsko a Dánsko, v roce 1981 Řecko, o pět 
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k nejcitlivějším složkám vládní politiky, neboť ovlivňuje příjmy státních rozpočtů 

jednotlivých členských států, tvorbu cen a kupní sílu obyvatel. Podle Bernardi a 

Profeta59 by si však evropské země měl uvědomit, že současné daňové reformy budou 

uplatňovány v měnícím se institucionálním uspořádání. 

Mezinárodní sbližování daňových systémů a spolupráci v daňové oblasti 

můžeme rozdělit na tři stupně: 

• daňovou koordinaci, 

• daňovou aproximaci, 

• daňovou harmonizaci. 

 

Schéma č. 7: Formy mezinárodní daňové kooperace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Prvním stupněm sladěnosti daňových systémů je daňová koordinace, která je 

determinována jako vytváření bilaterálních a multilaterálních modelů zdanění s cílem 

redukovat arbitrážní obchody, stanovit doporučení například proti škodlivé daňové 

                                                                                                                                               
let později Španělsko a Portugalsko. Jak již bylo uvedeno, na počátku 90. let došlo Maastrichtskou 
smlouvou k výrazné reformě zakládajících smluv a vzniku EU. K Evropskému společenství se přidaly 
nové organizované formy spolupráce, Společná zahraniční a bezpečnostní politika a Policejní a justiční 
spolupráce, které tvoří 3 základní pilíře EU. V roce 1995 se EU rozšířila o 3 vyspělé země Rakousko, 
Švédsko a Finsko. K dalšímu velkému rozšíření o 10 nových zemí došlo v roce 2004, kdy se členskými 
státy staly Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta a 
Kypr. V roce 2007 pak přibyly Bulharsko a Rumunsko.  
59 BERNARDI, L., PROFETA, P. Tax System and Tax Reforms in Europe: Rationale and open issue for 
more radical reforms. Url: http://mpra.ub.uni- muenchen.de/18041/1/MPRA_paper_18041.pdf 

daňová harmonizace 
(3. stupeň) 

daňová koordinace 
(1. stupeň) 

daňová aproximace 
(2. stupeň) 

MEZINÁRODNÍ KOOPERACE 
V DAŇOVÉ OBLASTI 
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konkurenci (o té bude pojednáno později). Je rovněž kladen důraz na transparentnost a 

vzájemnou informovanost států o příjmech jejich rezidentů v jiné zemi. K daňové 

koordinaci dochází v zónách volného obchodu, společného trhu, v zemích OECD a 

samozřejmě v Evropské unii, kde typickým příkladem takové koordinace jsou např. 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

 

Schéma č. 8: Daňová koordinace 
 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Dalším stupněm daňové spolupráce je daňová aproximace, která představuje 

jisté přiblížení se národních daňových soustav navzájem.  

Daňová harmonizace pak prezentuje nejvyšší stupeň kooperace a je definována 

jako proces sbližování a slaďování národních daňových systémů a jednotlivých daní na 

základě dodržování společných pravidel zúčastněných zemí. Daňovou harmonizaci lze 

rovněž považovat za prostředek pro dosažení jednotného trhu a v této souvislosti pak 

může být harmonizace dále členěna na: 

• pozitivní, 

• negativní. 

Pozitivní harmonizace představuje proces přibližování národních daňových 

systémů zemí Evropské unie tím, že budou implementovány směrnice, nařízení a další 

legislativní nástroje, které používá Evropská komise při prosazování harmonizace. 

Výsledkem tohoto procesu jsou stejná pravidla ve všech členských státech.  

Negativní harmonizace je výsledkem činnosti Evropského soudního dvora 

(ESD), kdy jsou v národních daňových systémech činěna opatření na základě daňové 

judikatury ESD, nikoliv na základě přijatých směrnic či nařízení60. Tento harmonizační 

proces však nevytváří stejná pravidla pro všechny členské státy, neboť judikaturou je 

nařízeno odstranit dané ustanovení pouze té zemi, jež je účastníkem daného případu.  

                                                 
60 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Aspi, a. s., 2005. ISBN 
80-7357-142-0. str. 15 

DAŇOVÁ KOORDINACE 

zamezení 
daňovým únikům 

transparentnost  
a informovanost 

zamezení  
dvojímu zdanění 
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Harmonizace daní probíhá ve třech fázích: 

• určení daně pro harmonizační proces, 

• harmonizace základu daně, 

• harmonizace daňové sazby. 

 
 
Schéma č. 9: Fáze harmonizace  

 

 

 

 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Mezinárodní spolupráce v oblasti daňové problematiky je všeobecně uznávána 

jako nezpochybnitelná nutnost v současném globalizačním procesu. Přesto existují 

přívrženci daňové konkurence61, kteří zastávají názor, že daňová koordinace a 

harmonizace musí být do jisté míry limitována a překročení těchto limitů vede 

k neefektivnosti celého systému, jež má za následek nadměrné vynakládání veřejných 

finančních prostředků. Liberální teorie považuje daňovou konkurenci za přínosnou 

především pro: 

• ekonomické stimuly jednotlivých daní na soutěž daňových systémů, 

• úspory ve veřejných rozpočtech, 

• možnost vzniku nových a předávání dobrých praxí. 

Daňová konkurence však nemůže být chápána jako naprostý protipól daňové 

harmonizaci, i Komise připouští pozitiva, která může přinést diferencovaná výše daňové 

kvóty v jednotlivých členských zemích EU62.  

Naproti tomu jak uvádí Edward a Rudy63 daňová konkurence je škodlivá, 

protože snižuje daňové základy sousedních zemí a deformuje efektivní alokaci kapitálu 

                                                 
61 Daňová konkurence představuje přirozený projev daňových subjektů, kteří se snaží minimalizovat svoji 
daňovou zátěž tím, že přesouvají legálně či nelegálně své daňové základy do zemí s výhodnější sazbou 
daně. Státy, které v důsledku tohoto chování přichází o daňové příjmy, zatraktivňují své daňové systémy 
prostřednictvím snížení daňových sazeb nebo formou různých pobídek, čímž se snaží přilákat do země 
nové daňové příjmy a vytvářejí tak daňovou konkurenci mezi zeměmi. 
62 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-
799-7. str. 29 

daňová sazba určení daně daňový základ 

FÁZE HARMONIZACE 
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a služeb. Bývalý evropský komisař pro daně a celní unii Laszló Kovács diferencoval 

daňovou konkurenci podle povahy na 3 skupiny64:  

• poctivou - vyplývá z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení 

obyvatelstva, která je výsledkem preferencí voličů podle zabezpečení 

veřejných statků a výkonnosti veřejných institucí, vzdělávacího systému, 

kvality infrastruktury, 

• škodlivou - je zaměřena na přetahování zahraničního kapitálu při 

současné ochraně domácího trhu; vytváří tak podmínky pro zvýšení 

nezaměstnanosti, 

• spornou - vyskytuje se na hranici mezi poctivou a škodlivou, především 

v podobě nedokonalého poskytování daňových informací nebo 

prolomení bankovního tajemství. 

K daňové konkurenci může docházet nejen mezi jednotlivými státy v rámci 

Evropské unie, ale rovněž mezi ostatními světovými velmocemi a Evropskou unií, nebo 

mezi jednotlivými státy federativních celků jako je Švýcarsko, USA, Kanada, Austrálie 

apod. 

 

3.2 Koordinace a harmonizace zdanění korporací 
 

Daňovou politiku jednotlivých členských států nelze oddělit od daňové politiky 

Evropské unie. Daňový systém do značné míry ovlivňuje tvorbu pracovních míst, 

zaměstnanost, přímé zahraniční investice, úspory apod. Daně a daňový systém se tak 

stávají důležitým nástrojem hospodářské politiky státu65. Především v oblasti přímých 

daní je patrný rozdílný přístup ve zdaňování příjmů66 nejen fyzických osob, ale i zisků 

společností, proto se daňová politika EU zaměřuje na vytvoření stejných, resp. 

srovnatelných konkurenčních podmínek pro podnikání ekonomických subjektů 

                                                                                                                                               
63 EDWARDS, CH., RUGY, V. International Tax Competition A 21st-Century Restraint on 
Government. In Policy Analysis No. 431, Cato Institute, 2002. Url: http://www.cato.org/pubs/pas/pa431.p
df 
64 Projev na konferenci ve Vídni 19. 10. 2005. In: Bulletin Komory daňových poradců ČR, č.1/2006, 
str. 21-22; převzato z: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, a. s., 2006. ISBN 80-7201-593-1. 
str. 27 
65 SCHULTZOVÁ, A. Daňové sústavy štátov Európskej únie. Bratislava, Ekonom, 2007. ISBN 978-80-
225-2333-2. str. 9 
66 Existují rozdíly nejen v daňových sazbách, ale také v konstrukci základů daně, možnostech odpočtů a 
slev.  
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v jednotlivých členských státech. Je však třeba mít na paměti, že harmonizace v daňové 

oblasti může vést k poměrně značnému zásahu do národní daňové suverenity státu. 

Koordinační a harmonizační proces v oblasti korporativních daní po určitou 

dobu stagnoval, teprve v 60. letech 20. století došlo k významnějšímu posunu přijetím 

pravidla tržního odstupu (ALS)67, jehož podstatou je stanovení transferových cen pro 

transakce mezi spojenými osobami prostřednictvím cen placených při obdobných 

transakcích osobami nezávislými. 

V 70. a 80. letech proběhly další pokusy o harmonizaci pravidel zdanění 

korporací, které však skončily nezdarem. Jediným úspěchem bylo přijetí Směrnice 

č. 77/799/EEC o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských zemí v oblasti 

přímých daní, která měla za cíl pomoci členským státům s problémem daňových úniků 

a vyhýbání se dani umělým přesunem zisků tím, že zavádí povinnost poskytnutí údajů, 

které umožňují správné vyměření daní z příjmů. 

V důsledku rozdílného přístupu k výkladu transferových cen v jednotlivých 

členských státech by mohlo dojít k dvojímu zdanění. Tuto problematiku upravuje 

Arbitrážní konvence č. 90/436/EEC, která byla přijata v roce 199068.   

Další významné harmonizační kroky proběhly v roce 1993, kdy vstoupily 

v platnost dvě směrnice sloužící k odstranění překážek mezinárodní spolupráce a ke 

zvyšování konkurenceschopnosti evropských firem na světovém trhu, a to Směrnice 

Rady č. 90/434/EEC o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech 

aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a Směrnice 

Rady č. 90/435/EEC o společném zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států. V témže roce se začalo používat daňové identifikační číslo, 

které má zjednodušit kontrolu a zlepšit informovanost daňové správy členských zemí. 

Kromě toho byla přijata doporučení používat pravidlo CFC69, které znemožňuje odklad 

daňové povinnosti a ukládá domácímu daňovému rezidentovi povinnost zahrnout příjem 

ze zadržených zisků zahraničních korporací podle pravidel jeho země, a pravidlo FIF70 

upravující situaci poplatníka, jemuž ze zahraničí plyne portfoliový úrok. 

V roce 2003 došlo kromě  významné novelizace Směrnice o mateřských a 

dceřiných společnostech k přijetí dalších směrnic v oblasti přímých daní: 
                                                 
67 Arm´s-length Standard 
68 Platnost konvence je po 5 letech prodlužována, v současnosti platí do roku 2010 a není žádný důvod ji 
opět neprodloužit. 
69 Controlled Foreign Corporation 
70 Foreign Investment Fund 
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• Směrnice Rady č. 2003/48/EC o zdanění příjmů z úspor v podobě 

úrokových plateb, 

• Směrnice Rady č. 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a 

licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých 

členských států. 

 

3.2.1 Evropská společnost 
 

Počátkem tohoto tisíciletí vyústila snaha o harmonizaci korporativních daní 

v zavedení nového institutu obchodního práva tzv. evropské společnosti Nařízením 

Rady č. 2157/2001/EC (dále jen Nařízení Rady). Posléze byl doplněn statut evropské 

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Směrnicí Rady č. 2001/86/EC. Obdoba 

v podobě evropské družstevní společnosti je pak upravena Nařízením 

č. 1435/2003/EC71. Nařízení Rady zakazuje jakoukoliv formu diskriminace evropské 

společnosti oproti národním společnostem. Evropská společnost (SE)72 umožňuje 

kombinovat, reorganizovat a vytvářet celoevropské struktury podnikatelských činností, 

dále přizpůsobovat organizační strukturu či bez jakýchkoliv legislativních překážek 

uskutečnit transfer svého sídla. Pro vedení SE se volí jeden ze dvou základních systémů 

řízení, buď monistický (existuje jednotný správní orgán - správní rada), nebo 

dualistický systém, kde vedle výkonného orgánu (představenstvo) vykonává kontrolní 

činnost dozorčí orgán (dozorčí rada). 

Tato společnost má jednotnou právní formu v podobě akciové společnosti, jejíž 

minimální základní kapitál činí 120 000 EUR. Může vzniknout jen spojením nebo 

přeměnou již existujících společností, a to: 

• fúzí - tento způsob vzniku zahrnuje jak fúzi splynutím73, tak sloučením74 

akciových společností, 

                                                 
71 Jedná se o sekundární komunitární právní předpisy, které modifikují primární otázky evropské 
společnosti. Podrobnější legislativní úprava je ponechána v kompetenci jednotlivých členských států a 
společnost se řídí zákonnými normami té země, kde má své sídlo. Nařízení Rady je však, jakožto základní 
legislativní norma, nadřazeno ostatním národním úpravám, a to na základě principu přednosti 
komunitární úpravy před národními legislativami.  
72 Societas Europaea 
73 Při fúzi splynutím dochází k zániku 2 nebo více akciových společností, jejichž jmění přechází na nově 
zakládanou nástupnickou SE. Akcionáři původních zanikajících společností se stávají akcionáři 
nástupnické akciové společnosti. 
74 Fúze sloučením spočívá v zániku 1 nebo více akciových společností a nástupnická akciová společnost 
změní právní formu na evropskou společnost, na kterou je převedeno jmění zanikajících společností. 
Akcionáři zanikajících společností se stávají akcionáři nové SE. 
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Schéma č. 10: Založení SE fůzí 
 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

• vytvořením holdingu - založení holdingové evropské společnosti se již 

mohou účastnit mimo akciových společností také společnosti s ručením 

omezeným75, 

 

Schéma č. 11: Založení holdingové SE  
 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

• založením dceřiné evropské společnosti - nejdostupnější forma vzniku 

SE, na které se můžou podílet právnické osoby veřejného či soukromého 

práva76, 

 

 

 

 

                                                 
75 Pro založení evropského holdingu musí být splněna podmínka, že alespoň 2 ze zúčastněných 
společností podléhají legislativní úpravě různých členských států nebo mají přinejmenším již dva roky 
dceřiné společnosti, které se řídí právem různých zemí EU, popř. organizační složky sídlící v jiném 
členském státě.  
76 Výjimku tvoří společnosti, které nebyly založeny za účelem výdělečné činnosti. Opět zde platí stejná 
podmínka jako při založení holdingové evropské společnosti. 

Česká a. s. 

Německá a. s. 

Kyperská SE fůze 

Dceřiná a. s. 
(ČR) 

Dceřiná a. s. 
(SR) 

Mateřská SE 
(Nizozemí) 
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Schéma č. 12: Založení dceřiné SE  
 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

• změnou právní formy - způsob založení SE jen u akciové společnosti, 

která podléhá legislativnímu prostředí pouze jednoho členského státu77, 

 

Schéma č. 13: Změna právní formy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

• založením dceřiné společnosti jiné SE - evropská společnost může bez 

omezení zakládat jiné SE firmy. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77 Tento způsob založení SE je podmíněn dvěma skutečnostmi, že společnost má již alespoň 2 roky 
dceřinou společnost v jiné zemi EU a změnou právní formy nedojde ke změně sídla podle pravidel 
aplikovatelných na evropskou společnost. 

Česká a. s.  

Polská a. s. 

Dceřiná SE 
(Lucembursko) 

změna právní formy 

Česká a. s.  Česká SE 

Dceřiná a. s. 
(Kypr) 

Dceřiná a. s. 
(Kypr) 
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Schéma č. 14: Dceřiná společnost jiné SE 
 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Původní návrh statutu ES zahrnoval také úpravu jednotného daňového režimu, 

avšak konečná verze již ustanovení týkající se daní neobsahovala. Je tedy třeba 

aplikovat daňové předpisy jednotlivých členských států, které většinou fungují na 

principu zdaňování provozovny, kdy sídlo není relevantní. Pro mnohé společnosti však 

možnost flexibilního přenášení sídla (tzv. country shopping) může přinést daňové 

výhody78. Nejde však pouze o vyhledávání výhodnějšího daňového zatížení, ale je to 

také celkový stav podnikatelské legislativy, úroveň právních jistot a množství 

administrativy, informační povinnosti společností vůči státu apod., které představují 

motivy pro založení Evropské společnosti. V červenci 2008 již existovalo asi 200 

evropských společností, avšak jen malá část z nich vyvíjela nějakou podnikatelskou 

činnost a měla zaměstnance. Ze 45 opravdu fungujících společností jich 19 mělo sídlo v 

Německu. V období ekonomické krize vzrůstá atraktivita SE, neboť je to jedna 

z možností, jak uchránit podnikatelské investice. Počty založených SE v České 

republice neustále stoupají, kdy k dubnu 2010 bylo registrováno na území ČR celkem 

257 evropských společností79. 

 

                                                 
78 Za přednost evropské společnosti v oblasti daňové optimalizace je považováno její využití ve formě 
evropské holdingové společnosti, spojené s jejím umístěním do země s vhodným daňovým režimem 
(například Kypr, Malta, Nizozemsko). Zejména Kypr se jeví jako vhodná země pro umístění sídla 
evropské holdingové společnosti pro případ převodů obchodních podílů dceřiných společností, které jsou 
na Kypru osvobozené od daně z příjmů, nebo pro případ vyplácených dividend kyperskému 
nerezidentovi. Možné situování sídla evropské společnosti do Nizozemska může mít pozitivní daňové 
dopady na příznivější zdanění úrokových příjmů. Zajímavou možnost v neposlední řadě představuje i 
umístění do Estonska, což v konečném důsledku může vést až k úplnému nezdanění zisků, pokud nedojde 
k jejich rozdělení společníkům a jsou použity k následným reinvesticím. 
79 Mezi největší evropské společnosti patří Allianz, BASF, Strabag či Porsche Automobil Holding. 
V České republice mezi největší evropské společnosti patří společnost Finep či na Kypru registrované 
společnosti RPG Industries Zdeňka Bakaly a KKNG Karla Komárka.  

Česká SE  

Dceřiná SE1 

(Kypr) 
Dceřiná SE3 

(Nizozemí) 
Dceřiná SE2 

(Lucembursko) 
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3.2.2 Harmonizační projekty korporativního zdan ění 
 

Evropská komise navrhla a postupně rozpracovala čtyři možné varianty 

koordinace a harmonizace korporativního zdaňování, které jsou prezentovány 

v následujícím schématu. 

 

Schéma č. 15: Možné formy harmonizace korporativního zdanění 
 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Evropská korporativní daň80 by mohla být stanovena buď jako povinná daň pro 

nadnárodní společnosti, nebo jako dobrovolná alternativa existující vedle národních 

korporativních daní. Jednalo by se o jednotnou sazbu daně stanovenou Evropskou unií a 

tato daň by se stala příjmem EU81.  

Pro všechny společnosti bez rozdílu82 by mohl platit povinně harmonizovaný 

základ daně83, jenž by byl upraven legislativou EU (např. směrnicí), která by nahradila 

existující národní zákonnou úpravu pro výpočet daňového základu.  

V současné době nejsou obě výše uvedené varianty podrobněji řešeny a existuje 

jen velmi malá pravděpodobnost jejich zavedení do praxe. Důvodem je ztráta velké 

části národní daňové suverenity, k čemuž schází ochota jednotlivých členských států. 

Podstatou projektu zdanění podle státu řídící společnosti84 je vytvoření 

konsolidovaného základu daně firem tvořících nadnárodní skupinu podle pravidel, která 

platí v zemi, kde sídlí vrcholový management skupiny, což by firmě přineslo značné 

administrativní úspory. Tento způsob zdaňování by byl dobrovolný a představoval by 

                                                 
80 European Union Company Tax 
81 Tato varianta, podporována evropskými federalisty, našla oporu v průlomových článcích návrhu tzv. 
evropské ústavy o jednotné hospodářské politice. Existuje i "mírnější" varianta zdanění příjmů Evropské 
společnosti. Ovšem i ona počítá s tím, že část výnosu by byla zdrojem rozpočtu EU. 
82 tzn. pro nadnárodní společnosti i pro firmy, jež působí pouze v jednom členském státě 
83 Compulsory Harmonized Corporate Tax Base 
84 Home State Taxation 

FORMY HARMONIZACE 
ZDANĚNÍ KORPORACÍ 

evropská 
korporativní daň 

povinně 
harmonizovaný 

základ daně 

zdanění podle 
státu řídící 
společnosti 

jednotný 
konsolidovaný 

základ daně 



43 
 

rozdělení základu daně podle stanovených kritérií na zahraniční dceřiné společnosti 

nebo stálé provozovny a takto rozdělený daňový základ by podléhal příslušné 

korporativní sazbě daně podle legislativy země, kdy jsou jednotlivé dceřiné společnosti 

a pobočky ekonomicky aktivní. Tento projekt je považován za cílené opatření, neboť by 

mohl pomoci odstranit překážky malých a středních podniků, jež jsou považovány za 

význačný faktor ekonomického růstu v Evropské unii.  

Tato varianta harmonizace korporativního zdanění se však dále nerozvíjí 

vzhledem k tomu, že žádný členský stát se dosud do projektu zdanění podle státu řídící 

společnosti nepřihlásil. 

Princip jednotného konsolidovaného korporativního základu daně (CCCTB)85 

by spočíval ve vymezení daňového základu a jeho zdanění podle stejných pravidel pro 

nadnárodní společnosti s celoevropskými podnikatelskými aktivitami. Tento základ 

daně by měl být stanoven jako možná co nejširší pokud možno s minimálním počtem 

výjimek a současně by jeho výpočet neměl být příliš komplikovaný. Následně po jeho 

vymezení by byl rozdělen v poměru podle kritérií stanovených dohodou mezi jednotlivé 

členské státy, kde zdaňovaná společnost vyvíjí svoji podnikatelskou činnost. Využití 

tohoto systému zdanění by bylo pouze dobrovolné.  

Podle Nerudové86 existují v názorech na podobu a možnosti zavedení 

společného konsolidovaného základu daně tři hlavní názorové proudy: 

• Pro implementaci CCCTB vyvstává požadavek minimální koordinace 

v podobě jednotných pravidel „daňového účetnictví“, přičemž společný 

konsolidovaný základ daně by se měl být aplikován na všechny 

společnosti (tzn. domácí i nadnárodní), aby nemohlo docházet 

k diskriminaci. Takto zavedený model by výrazně pomohl snížit náklady 

zdanění společností, jejichž podnikatelské aktivity přesahují domácí trh. 

OECD však upozorňuje na to, že implementace systému pouze pro 

nadnárodní společnosti by v některých členských státech mohlo naplnit 

znaky škodlivého preferenčního daňového režimu87. 

                                                 
85 Common Consolidated Corporate Tax Base 
86 NERUDOVÁ, D. Možnosti zavedení společného konsolidovaného základu daně v EU. In Theoretical 
and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1188-7.  
87 OECD ve své studii An Emerging Global Issue charakterizuje škodlivé preferenční daňové systémy a 
jako jeden z hlavních znaků uvádí, že domácí rezidenti či společnosti jsou vyjmuti z výhod, které stát 
poskytuje nerezidentům. 
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• Z pohledu Evropské komise by mělo jít především o přeshraniční 

konsolidaci, a proto by mělo být umožněno odečítat mateřským 

společnostem ztráty zahraničních dceřiných společností. 

• K odstranění daňových překážek, které brání přeshraničním aktivitám, je 

zapotřebí CCCTB v podobě alokace konsolidovaného základu daně 

jednotlivým členským státům, který by nahradil alokaci celkového 

základu daně skupiny založeného na převodních cenách. 

Ke zlepšení situace by mohly přispět všechny uvedené proudy, avšak pouze 

poslední z nich by skutečně řešil problém 27 odlišných daňových systémů. Vzhledem 

ke globálním trendům v daňových systémech korporací by měl být systém CCCTB 

flexibilní, efektivní a především konkurenceschopný pro evropské podnikatelské 

subjekty. 

V souvislosti s implementací jednotného konsolidovaného korporativního 

základu daně by vytvořena Pracovní skupina pro jednotný konsolidovaný korporativní 

základ daně (CCCTB WG)88, jejímž úkolem je především zabývat se: 

• možnou definicí CCCTB pro společnosti podnikající v rámci EU, 

• elementárními daňovými principy, 

• základní strukturou CCCTB, 

• způsobem, jakým se budou podílet jednotlivé členské země na CCCTB. 

Od založení CCCTB WG v listopadu 2004 došlo k třinácti setkáním pracovní 

skupiny. V letech 2005 a 2006 se scházela v souladu se zakládacím plánem čtyřikrát 

ročně, avšak v roce 2007 proběhla již jen 3 setkání a v roce následujícím se CCCTB 

WG sešla pouze jednou. Bylo to poslední setkání (v dubnu 2008) a od té doby, se 

pracovní skupina již nesešla. 

V důsledku rozšiřujícího se ekonomického prostředí a v budoucnu i měnového 

seskupení členských států EU můžeme očekávat další snahy o harmonizaci přímých 

daní, avšak v současné době harmonizační proces v oblasti přímých daní stagnuje.  

 

 

 

                                                 
88 Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group byla zpočátku založena na dobu tří let 
s plánem 4 zasedání ročně. 
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3.3 Zdanění korporací a daňová konkurence 
 

Hlavním posláním daňové politiky Evropské unie je zajistit hladké fungování 

vnitřního trhu, zejména volný pohyb zboží, služeb a kapitálu, nikoli unifikovat národní 

daňové systémy, ale zajistit rovné podmínky na evropském trhu, odstranit daňové 

překážky přeshraničního podnikání, bojovat proti škodlivé daňové konkurenci89 a 

potírat daňové podvody. Daňová politika by také měla podporovat další obecné cíle EU, 

kterými jsou hospodářský růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost, stejně jako cíle 

v oblasti životního prostředí a energetiky. Již několik let se v EU vedou diskuse 

o harmonizaci přímého zdanění, především korporací, a to v souvislosti s požadavkem 

daňové neutrality90. 

Přesto zdanění firem vzhledem k mobilitě svého základu zůstává předmětem 

ostré daňové konkurence91 mezi jednotlivými státy Evropské unie92. Kvalita a konkrétní 

podoba daňového prostředí je pro firmy investující svůj kapitál v zahraničí jedním 

z důležitých kritérií, jež mají značný vliv na zvolení správného místa podnikání. Je však 

otázkou, jakou komparační veličinu použít při rozhodování o umístění investice. 

Komparace statutárních korporativních sazeb daní z příjmů je nejjednodušší 

variantou. Pro svou jednoduchost a snadnou dostupnost údajů se stává toto porovnávání 

nejvíce využívaným. Statutární sazby daně z příjmů však mohou v sobě zahrnovat nejen 

vlastní tzv. nominální daňové sazby, ale také prozatímní či trvalé doplňkové sazby a 

úlevy, čemuž je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Také konstrukce daní je 

v různých zemích diferenční, neboť značný počet těchto zemí vybírá firemní daň na 

různých úrovních státní správy. 
                                                 
89 Radou EU byl v roce 1997 přijat „Code of conduct for business taxation“ s cílem vyloučit nežádoucí 
daňovou konkurenci mezi členskými zeměmi. Kodex není právně závazný, ale má politický význam. Měl 
by vést k odstraňování legislativních ustanovení, umožňujících výhodnější zdanění zahraničních subjektů, 
aniž by tyto subjekty provozovaly v dané zemi nějakou podnikatelskou činnost, tzn. omezení pouze 
škodlivých důsledků daňové konkurence. 
90 Daňová neutralita je chápána tak, že rozhodování firem o umisťování investic by nemělo být 
ovlivňováno daňovým systém členského státu. Někdy bývá neutralita chápána také ve vztahu k druhu 
investice – tzn., že by neměla být zvýhodňována určitá odvětví, formy podnikání či zdroje financování 
investice. Mezinárodní daňová neutralita navíc předpokládá neutralitu k mezinárodním investicím. 
91 Podle OECD existuje daňová konkurence „normální“ a konkurence „nekalá“. Snahou této organizace 
je, aby neexistovaly překážky pro mezinárodní výměnu informací potřebných pro správné určení daní, 
tzn., OECD nenamítá nic proti daňové konkurenci, ale chce, aby bylo možné daně správně a účinně 
vybírat. Podle míry spolupráce při výměně daňových informací pak rozlišuje 3 skupiny zemí, které řadí 
na bílou, šedou či černou listinu. Česká republika je zařazena na bílou listinu, která obsahuje plně 
spolupracující země. 
92 BALDWIN, R. E., KRUGMAN, P.: Agglomeration, Integration and Tax Harmonization, 2002. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V64-48M7XY5-1/2/f75e1f092b9552c7b18af65fee078 
44f 
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Různá pravidla pro stanovení korporativního daňového základu a jeho výše, 

která jsou způsobena individuálními daňovými legislativami v jednotlivých zemích, 

jsou rovněž významným omezením pro objektivní srovnání daňového zatížení firem 

podle statutárních sazeb daní z příjmů v těchto státech. Pro účely recipročního 

mezinárodního srovnání tak nejsou statutární daňové sazby zcela vhodným a 

objektivním ukazatelem. 

Pro porovnání efektivního zdaňování korporací se jako příhodná komparační 

veličina může osvědčit implicitní/efektivní korporativní daňová sazba. Tato sazba 

v sobě zahrnuje nejen velikost statutárních daňových sazeb z příjmů korporací, ale 

rovněž i jiné aspekty daňových systémů určující celkovou částku efektivně placených 

daní. Tedy reflektuje daňový základ a také způsob (existuje-li nějaký), pomocí kterého 

jsou integrovány systémy korporativní a osobní daně z příjmů. 

Je třeba učinit určitá zjednodušení k nalezení průměrné efektivní sazby, přičemž 

každý způsob simplifikace má své klady i zápory. V podstatě můžeme rozlišit tři 

metody pro stanovení efektivních daňových sazeb, které jsou označovány jako: 

• metoda dopředného mikropohledu., 

• metoda zpětného mikropohledu, 

• metoda zpětného makropohledu. 

Diference mezi mikro a makro přístupy jsou dány používanými daty. Mikro 

přístupy vypočítávají sazby z finančních výkazů jednotlivých společností, která 

obsahují buď empirická data, nebo data týkající se teoretické perspektivy. Naproti tomu 

efektivní daňové sazby se makro přístupem vykalkulují z agregovaných 

makroekonomických dat obsažených v národním účetnictví jednotlivých států. Typ 

použitých informací pak způsobuje rozdíl v přístupech s dopředným a zpětným 

pohledem. Přístupy s dopředným pohledem používají statutární charakteristiky 

daňového systému k určení daňových aspektů týkajících se budoucích podnikatelských 

rozhodnutí společností, avšak přístupy se zpětným pohledem využívají k odhadu 

daňového zatížení společností ex-post data týkající se reálného života společností93. 

Komparace statutárních a implicitních/efektivních sazeb poskytuje obraz 

o daňových pobídkách, které jsou poskytovány v jednotlivých státech. Porovnání 

efektivních sazeb jednotlivých zemí indikuje, zda ke společnostem se stejnými 
                                                 
93 BLECHOVÁ, B. Charakteristika přístupů používaných v EU pro hodnocení efektivního daňového 
zatížení příjmů korporací. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE, 2008. 
ISBN 978-80-245-1378-2. 
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charakteristikami, které jsou však umístěny v různých státech, je přistupováno 

z daňového hlediska odlišně. Velké rozptyly ve statutárních sazbách daně mohou 

zastírat jen malé rozdíly v efektivním zdanění, neboť vysoké statutární daňové sazby 

mohou být kompenzovány menší velikostí daňového základu nebo změkčenou daňovou 

vymahatelností. Fungování daňové konkurence by tak mohla objasnit právě analýza 

efektivního zdanění korporací. 

 

3.3.1 Statutární zdanění korporací 
 

Od roku 1993 docházelo k podstatným změnám v korporativních daňových 

sazbách a v celosvětovém měřítku klesla postupem času průměrná sazba daně z příjmů 

korporací o více než čtvrtinu. Jak je patrno z následujícího grafu, došlo ke snížení 

z 38% průměrné sazby v roce 1993 na 25,5 % v roce 2009. 

 

Graf č. 3: Celosvětové průměrné sazby daně z příjmů korporací 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě dat z KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007 a 
2009 Url: http://www.kpmg.cz/czech/images/but/Corporate_and_Indirect_Tax_Rate_Survey_2007.pdf a 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Corporate-
Indirect-Tax-Rate-Survey-2009.pdf 
 

Také v Evropě probíhá v posledních desetiletích postupné snižování daně 

z příjmů korporací. Tato skutečnost ovlivňuje chování vyspělých ekonomik, které jsou 

nuceny zvyšovat nebo alespoň udržet konkurenceschopnost své země v boji 

o zahraniční investory s okolními středoevropskými či východoevropskými státy. 

Strategií západoevropský zemí se v tomto směru stala snaha udržet významné domácí 
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podniky na svém území a zabránit jim odejít do daňově příznivých destinací a do zemí 

s levnou pracovní silou, mezi které se řadí i státy východní Evropy. Naproti tomu se 

východoevropské země snaží tyto zahraniční firmy zlákat k podnikání v těchto státech.   

O patnáct let později byla již EU rozšířena o dalších 10 států a současně došlo 

k poklesu průměrné korporativní sazby téměř o třetinu na 23,2 %. Vývoj průměrných 

sazeb daně z příjmů korporací v EU je zachycen v grafu č. 4. 

 

Graf č. 4: Průměrné sazby daně z příjmů korporací v EU 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě dat z KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007 a 
2009 Url: http://www.kpmg.cz/czech/images/but/Corporate_and_Indirect_Tax_Rate_Survey_2007.pdf a 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Corporate-
Indirect-Tax-Rate-Survey-2009.pdf 
 

Na předchozích grafech můžeme vidět shodný trend snižování statutárních sazeb 

korporativních daní, přičemž v Evropské unii nebylo snížení průměrné sazby tak 

výrazné (z 38 % v roce 1993 na 23,2 % v roce 2008) jako v České republice (pokles ze 

45 % v roce 1993 na 20 % v roce 2009). V roce 2009 zůstala evropská průměrná sazba 

daně z příjmů korporací na 23,2 procentech, což je poprvé za posledních 13 let, kdy 

v meziročním srovnání neklesla.  
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Tabulka č. 3: Vývoj statutární korporativní sazby v zemích EU v letech 1998 - 2008  

Země94 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AT 34 34 34 34 34 34 34 25 25 25 25 
BE 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 34 34 34 34 34 34 
BG 37 34,3 32,5 28 23,5 23,5 19,5 15 15 10 10 
CY 25 25 29 28 28 15 15 10 10 10 10 
CZ 35 35 31 31 31 31 28 26 24 24 21 
DE 56 51,6 51,6 38,3 38,3 39,6 38,3 38,7 38,7 38,7 29,8 
DK 34 32 32 30 30 30 30 28 28 25 25 
EE 26 26 26 26 26 26 26 24 23 22 21 
EL 40 40 40 37,5 35 35 35 32 29 25 25 
ES 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32,5 30 
FI 28 28 29 29 29 29 29 26 26 26 26 
FR 41,7 40 37,8 36,4 35,4 35,4 35,4 35 34,4 34,4 34,4 
HU 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 17,6 17,5 17,5 21,3 21,3 
IE 32 28 24 20 16 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
IT 41,3 41,3 41,3 40,3 40,3 38,3 37,3 37,3 37,3 37,3 31,4 
LT 29 29 24 24 15 15 15 15 19 18 15 
LU 37,5 37,5 37,5 37,5 30,4 30,4 30,4 30,4 29,6 29,6 29,6 
LV 25 25 25 25 22 19 15 15 15 15 15 
MT 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
NL 35 35 35 35 34,5 34,5 34,5 31,5 29,6 25,5 25,5 
PL 36 34 30 28 28 27 19 19 19 19 19 
PT 37,4 37,4 35,2 35,2 33 33 27,5 27,5 27,5 26,5 26,5 
RO 38 38 25 25 25 25 25 16 16 16 16 
SE 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
SI 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 22 
SK 40 40 29 29 25 25 19 19 19 19 19 
UK 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
EU-27* 34,1 33,5 31,9 30,7 29,3 28,3 27 25,5 25,3 24,5 23,6 
EA-16* 36,4 35,8 34,9 33,5 32,1 30,7 29,8 28,4 28 27,1 26 

Pozn.: * vážený průměr 
EA-16: EuroArea zahrnující 16 členských zemí (AT, BE, CY, DE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, 
PT, SI, SK) 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1993 tvořilo Evropskou unii pouze 

15 členských států a jejich průměrná sazba daně z příjmů korporací v tomto období 

činila 38 %. V souvislosti s rozšířením EU zesílily tendence stávajících zemí ke 

snižování statutárních sazeb firemních daní. Původním členským státům se však i přes 

výrazné úsilí rozdíl v úrovni statutárních sazeb obou skupin nedařilo snížit. Nové 

                                                 
94 AT - Rakousko, BE - Belgie, BG - Bulharsko, CY - Kypr, CZ - Česká republika, DE - Německo, DK - 
Dánsko, EE - Estonsko, EL - Řecko, ES - Španělsko, FI - Finsko, FR - Francie, HU - Maďarsko, IE - 
Irsko, IT - Itálie, LT - Litva, LU - Lucembursko, LV - Lotyšsko, MT - Malta, NL - Nizozemí, PL - 
Polsko, PT - Portugalsko, RO - Rumunsko, SE - Švédsko, SI - Slovinsko, SK - Slovensko, UK - Velká 
Británie 
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členské státy (NMS)95 se díky příznivým korporativním sazbám staly atraktivní pro 

nadnárodní společnosti. 

 

Graf č. 5: Vývoj korporativních daňových sazeb v EU-15 a NMS-10 v letech 1995 -2006 

 
Pozn. EU-15: 15 členských států Evropské unie, jejichž členství se datuje od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004 
(AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) 
NMS-10: nové členské státy, jejichž členství se datuje od 1. 5. 2004 (CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, 
SI, SK) 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2006. ISBN 92-79-01850-7+ vlastní zpracování 

 

Podle statistik však není všeobecné výrazné snížení statutárních sazeb provázeno 

poklesem daňových plateb v poměru k HDP, jak je patrno z následující tabulky a grafu. 

 

Tabulka č. 4: Podíl daně ze zisku firem na HDP v letech 1998 - 2008  

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rozdíl96 Pořadí97 

AT 2,3 2,0 2,2 3,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,6 2,6 0,3 22 
BE 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,1 3,2 3,6 3,5 3,3 -0,04 11 
BG 3,8 3,1 2,7 3,8 2,9 3,1 2,4 2,4 2,7 3,2 3,3 -0,5 10 
CY 4,9 5,9 6,2 6,2 6,0 4,3 3,7 4,6 5,5 6,8 7,1 2,2 1 
CZ 3,4 3,8 3,5 4,1 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,4 1,1 4 
DE 1,3 1,5 1,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,4 1,1 -0,2 27 
DK 3,0 2,4 3,3 2,8 2,9 2,9 3,2 3,9 4,4 3,8 3,4 0,4 9 
EE 2,4 2,0 0,9 0,7 1,1 1,6 1,7 1,4 1,5 1,7 1,7 -0,8 26 
EL 2,8 3,2 4,1 3,4 3,4 2,9 3,0 3,3 2,7 2,5 2,5 -0,3 25 
ES 2,5 2,9 3,1 2,9 3,3 3,1 3,5 3,9 4,2 4,8 2,9 0,3 17 
FI 4,3 4,3 5,9 4,2 4,2 3,4 3,5 3,3 3,4 3,9 3,5 -0,8 7 
FR 2,3 2,7 2,8 3,1 2,5 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 2,8 0,5 19 

                                                 
95 New Member States 
96 rozdíly mezi roky 1998 a 2008 v % bodech 
97 podle roku 2008 
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HU 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,8 2,6 0,5 23 
IE 3,4 3,9 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 4,0 3,5 2,9 -0,5 18 
IT 2,5 2,8 2,4 3,2 2,7 2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3,2 0,7 12 
LT 1,3 0,8 0,7 0,5 0,6 1,4 1,9 2,1 2,8 2,6 2,8 1,5 20 
LU 7,6 6,7 7,0 7,3 8,0 7,3 5,7 5,8 4,9 5,3 5,1 -2,5 3 
LV 2,3 2,0 1,6 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 0,8 13 
MT 2,5 2,7 2,9 3,2 3,9 4,5 4,1 4,5 5,0 6,7 6,8 4,3 2 
NL 4,5 4,5 4,3 4,2 3,6 3,0 3,3 3,6 3,7 3,5 3,4 -1,1 8 
PL 2,6 2,4 2,4 1,9 2,0 1,8 2,2 2,5 2,4 2,8 2,7 0,1 21 
PT 3,2 3,6 3,9 3,4 3,4 2,9 3,0 2,8 3,0 3,7 3,7 0,6 5 
RO 3,7 3,8 3,0 2,5 2,6 2,8 3,2 2,7 2,8 3,1 3,0 -0,7 15 
SE 2,6 3,1 3,8 2,6 2,1 2,2 2,9 3,6 3,7 3,9 3,0 0,3 16 
SI 1,0 1,2 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,8 3,0 3,2 2,5 1,5 24 
SK 3,2 3,1 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 -0,1 14 
UK 3,9 3,5 3,5 3,5 2,8 2,7 2,9 3,4 4,0 3,4 3,6 -0,3 6 
EU-27 2,6 2,7 2,8 2,6 2,4 2,2 2,4 2,6 3,0 3,0 2,7 0,1  
EA-16 2,3 2,5 2,6 2,5 2,2 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 2,5 0,2  
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, vhodná daňová politika může získat 

daňový výnos do rozpočtu dané země. Z původních členských států EU-15 se např. 

Lucembursku podařilo díky výhodnému daňovému režimu přilákat zisky korporací, 

které by jinak podlehly zdanění na jiném území, čímž je tato země mnohdy považována 

za daňový ráj98.  

 

Graf č. 6: Podíl daně ze zisku firem na HDP v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

                                                 
98 Jednoznačná definice daňového ráje neexistuje. Z daňového pohledu jde o stát, jehož legislativa a 
existující smlouvy o zamezení dvojího zdanění umožňují nízkou míru zdanění nebo zdanění nulové.  
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Také v České republice je patrný pozitivní trend, jenž má zřejmou spojitost se 

záměrným systematickým snižováním statutární sazby a růstem daňových úlev. 

Následující graf zachycuje statutární sazbu daně z příjmů korporací 

v jednotlivých státech Evropské unie v roce 2010. Můžeme z něj vyvodit, že Česká 

republika se sazbou 19 % pohybuje pod průměrnou sazbou EU-27, která v roce 2010 

činila 23,2 %. Mezi země s největší korporativní sazbou daně nad 30 % se řadí Malta, 

Francie, Belgie a Itálie, stejnou sazbu jako ČR má sousední Polsko a Slovensko, naopak 

mezi státy, jejichž sazba se pohybuje pod 19% hranicí, patří Rumunsko, Lotyšsko a 

Litva s 16%, resp. 15% sazbou, další skupinku tvoří Irsko se sazbou 12,5 % a nejnižší 

sazbu ve výši 10 % pak najdeme ve dvou státech EU, v Bulharsku a na Kypru. 

 

Graf č. 7: Statutární sazby daně z příjmů korporací v jednotlivých státech EU99  v roce 
2010 

 
Pramen: Taxation trends in European Union (Main results). Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2010. ISBN 978-92-79-15802-5 + vlastní zpracování 

 

V této souvislosti je zapotřebí poukázat na to, že podíl korporativních daňových 

výnosů na celkových příjmech z daní dlouhodobě roste i přes pokles statutárních sazeb 

                                                 
99 MT - Malta, FR - Francie, BE - Belgie, IT - Itálie, ES - Španělsko, DE - Německo, LU - Lucembursko, 
UK - Velká Británie, PT - Portugalsko, SE - Švédsko, FI - Finsko, NL - Nizozemí, DK - Dánsko, AT - 
Rakousko, EL - Řecko, EE - Estonsko, HU - Maďarsko, SI - Slovinsko, CZ - Česká republika, PL - 
Polsko, SK - Slovensko, RO - Rumunsko, LV - Lotyšsko, LT - Litva, IE - Irsko, BG - Bulharsko, CY - 
Kypr, NO - Norsko (není členský stát EU) 
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daní korporací, který je způsoben daňovou konkurencí. Tato skutečnost je výsledkem 

rozšiřování daňových základů, progresí korporativního podnikání a dalšími faktory. 

Vývoj podílu daně ze zisku firem na celkových daňových příjmech je prezentován 

následující tabulkou a grafem. 

 

Tabulka č. 5: Podíl daně ze zisku firem na celkových daňových příjmech v zemích EU 
v letech 1998 - 2008  

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rozdíl100 Pořadí101 

AT 5,3 4,5 5,0 7,2 5,5 5,3 5,6 5,5 5,6 6,2 6,2 0,9 25 
BE 7,4 7,1 7,1 6,9 6,7 6,4 6,9 7,2 8,1 7,9 7,5 0,1 18 
BG 12,3 10,1 8,2 12,3 9,9 9,5 7,3 7,0 8,1 9,5 10,0 -2,2 9 
CY 17,7 21,3 20,6 20,1 19,2 13,1 11,1 13,1 15,0 16,6 18,0 0,3 2 
CZ 10,1 11,2 10,3 12,0 12,3 12,8 12,5 12,0 13,1 13,4 12,3 2,1 4 
DE 3,3 3,6 4,0 1,4 1,5 1,9 2,4 2,8 3,5 3,5 2,8 -0,5 27 
DK 6,1 4,8 6,6 5,8 6,0 6,1 6,5 7,7 8,8 7,7 7,1 1,0 20 
EE 7,1 6,0 2,9 2,3 3,6 5,1 5,4 4,7 4,9 5,2 5,1 -2,0 26 
EL 8,6 9,5 12,0 10,1 10,0 9,1 9,6 10,3 8,5 7,8 7,5 -1,1 17 
ES 7,7 8,7 9,2 8,6 9,6 9,3 10,0 11,0 11,6 12,8 8,7 1,0 14 
FI 9,4 9,4 12,5 9,4 9,3 7,7 8,1 7,6 7,7 9,0 8,1 -1,2 15 
FR 5,3 5,9 6,3 7,0 5,9 5,0 5,4 5,3 6,6 6,8 6,5 1,2 22 
HU 5,5 5,9 5,6 6,0 6,1 5,8 5,6 5,6 6,3 6,9 6,5 1,0 23 
IE 10,6 12,1 12,0 12,1 13,1 13,1 12,2 11,4 12,3 11,2 9,8 -0,8 10 
IT 5,9 6,6 5,9 7,8 6,6 5,7 5,9 5,8 7,0 7,6 7,4 1,5 19 
LT 4,1 2,6 2,3 1,9 2,1 4,9 6,6 7,3 9,4 8,7 9,1 5,0 12 
LU 19,4 17,4 17,8 18,4 20,4 19,2 15,3 15,4 13,8 14,8 14,3 -5,1 3 
LV 6,8 6,4 5,3 6,6 7,1 5,3 6,1 6,9 7,5 8,9 10,9 4,0 5 
MT 9,6 10,0 10,3 10,6 12,3 14,4 12,5 13,2 14,8 19,4 19,6 10,0 1 
NL 11,4 11,0 10,9 11,0 9,4 8,1 8,8 9,7 9,4 9,1 8,8 -2,6 13 
PL 7,3 6,9 7,5 5,8 6,3 5,6 7,1 7,6 7,1 7,9 7,9 0,6 16 
PT 9,5 10,6 11,3 10,0 9,9 8,2 8,7 7,9 8,4 10,1 10,2 0,7 8 
RO 12,8 12,3 9,8 8,8 9,3 10,1 11,6 9,8 10,0 10,5 10,7 -2,1 7 
SE 5,1 5,9 7,3 5,3 4,3 4,6 6,0 7,3 7,5 8,1 6,3 1,2 24 
SI 2,6 3,1 3,1 3,4 4,1 4,6 5,0 7,2 7,7 8,6 6,7 4,1 21 
SK 8,8 8,8 7,7 7,8 7,6 8,4 8,2 8,7 9,9 10,2 10,8 1,9 6 
UK 10,8 9,8 9,7 9,5 8,2 7,9 8,1 9,3 10,8 9,4 9,6 -1,2 11 
EU-27 6,5 6,7 7,0 6,7 6,1 5,7 6,2 6,7 7,6 7,6 7,0 0,5  
EA-16 5,7 6,1 6,4 6,1 5,6 5,2 5,7 6,0 6,8 7,1 6,3 0,7  
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 
 

 

 

 

                                                 
100 rozdíly mezi roky 1998 a 2008 v % bodech 
101 podle roku 2008 
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Graf č. 8: Podíl korporativní daně ze zisku na celkových daňových příjmech v letech 
1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

3.3.2 Úprava základu daně korporací 
 

Daňové zatížení firem neovlivňují pouze statutární sazby daně, ale značný vliv 

má velikost daňového základu. Ta je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří 

například odpisová politika či možnost přesunu daňových ztrát.  

Vzhledem k tomu, že časový průběh odpisování a výše odpisů má vliv na 

výsledek hospodaření, resp. na základ daně firmy, většina zemí současně se snižováním 

statutární daňové sazby zaměřila pozornost také na změny či omezování odpisů a 

snižování daňových úlev pro firmy. Tyto aktivity však narušila celosvětová ekonomická 

krize, kdy mnohé země přijaly mnohá opatření, která měla zejména firmám pomoci 

v přežití hospodářské recese. 

Mezi jednotlivými státy existují značné rozdíly v metodice daňového 

odpisování. V zásadě se používají tři metody odpisování majetku: 

• lineární odpisy (LO), 

• degresivní odpisy (DO), 

• odpisy podle IFRS102. 

                                                 
102 IFRS neboli Mezinárodní standardy účetního výkaznictví je soubor standardů upravující sestavování a 
prezentaci finančních výkazů účetní závěrky, které nahradily dřívější Mezinárodní účetní standardy 
(IAS). Standardy procházejí v poslední době zásadními změnami. Od roku 2005 musí všechny 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny metody odpisování majetku 

v jednotlivých členských zemích Evropské unie v rozdělení na odpisování budov a 

staveb, strojního zařízení, komponent nehmotného majetku (zřizovací výdaje, práva 

duševního vlastnictví, náklady na výzkum a vývoj) a goodwillu103. 

 

Tabulka č. 6: Metody odpisování budov a staveb v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 

Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Velká Británie 

Degresivní odpisy Finsko, Lotyšsko 
LO nebo DO Belgie, Česká republika, Litva, Nizozemí 
Odpisy podle IFRS Estonsko 

Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 
 

Dle výše uvedené tabulky většina zemí při odpisování budov a staveb používá 

metodu lineárního odpisování, pouze 6 států uplatňuje degresivní odpisy. Rozdílná doba 

odpisování, která se pohybuje mezi 7 - 50 lety, může v jednotlivých členských zemích 

poskytovat společnostem určité výhody.  

Další majetkovou složkou podléhající amortizaci je strojní zařízení, jehož 

odpisování se ve většině členských států EU váže na investiční pobídky. Z tohoto 

důvodu víc jak polovina států aplikuje metodu degresivního odpisování, a to jak 

obligatorně, tak volitelně. Podobně jako u předchozího dlouhodobého majetku je doba 

odpisování v jednotlivých státech výrazně rozdílná.  

                                                                                                                                               
společnosti obchodované na některé z burz cenných papírů v EU předkládat konsolidovanou účetní 
závěrku zpracovanou v souladu s IFRS. Vzhledem ke členství České republiky v EU se tento požadavek 
týká všech českých společností, které již mají cenné papíry umístěny na burze nebo které o tomto kroku 
uvažují, stejně jako všech dceřiných společností evropských nadnárodních společností, které jsou 
kotovány na burze. 
Důležitým standardem pro stanovení odpisů majetku je IAS 16, kde jsou řešeny otázky týkající se 
oceňování a odpisování pozemků, budov a zařízení. Při oceňování tohoto majetku, které navazuje na 
výchozí uznání, jsou povoleny dvě možnosti: 

• nákladový model - aktivum je zachyceno ve výši svých pořizovacích nákladů snížených 
o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty aktiva, 

• přeceňovací model - aktivum je zaúčtováno v přeceněné hodnotě, která odpovídá jeho reálné 
hodnotě v den přecenění po odečtení následných oprávek a následných kumulovaných ztrát ze 
snížení hodnoty. 

Komponenty aktiva s odlišnou strukturou ekonomických užitků (např. různá doba použitelnosti) jsou 
odepisovány odděleně. Částka odpisů je systematicky alokována na celou dobu použitelnosti aktiva. 
Použitá odpisová metoda odráží způsob, jakým jsou ekonomické užitky z aktiva využívány. 
103 Kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho částí nabytého koupí, vkladem nebo 
oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností s výjimkou změny právní formy a souhrnem 
jeho individuálně přeceněných složek majetku snížením o převzaté závazky. 
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Tabulka č. 7: Metody odpisování strojních zařízení v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 
Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Polsko, Portugalsko, Slovensko 

Degresivní odpisy Dánsko, Finsko, Lotyšsko, Velká Británie 

LO nebo DO 

Belgie, Česká republika, Francie, Litva, Lucembursko, 
Německo, Nizozemí, Řecko, Slovensko, Španělsko, 
Švédsko 

Odpisy podle IFRS Estonsko 
Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 

 

Další skupinu tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, kde v oblasti odpisování 

panují v jednotlivých členských zemích velké diference104. Doba odpisování 

nehmotného majetku se v závislosti na jeho jednotlivých druzích v členských státech 

liší a pohybuje se v rozmezí od 1,5 roku do 20 let. 

 

Tabulka č. 8: Metody odpisování zřizovacích výdajů v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 
Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, 
Lotyšsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko 

LO nebo DO Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Španělsko 
Jednorázový odpis v roce 
vzniku nákladů (podle IFRS) 

Dánsko, Estonsko, Irsko, Kypr, Litva, Malta, 
Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie 

Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 
 

Polovina členských států EU uplatňuje v případě zřizovacích výdajů metodu 

lineárního odpisování, přičemž používají specifické odpisové sazby. Polovina zemí se 

v daňové oblasti řídí principy IFRS, podle kterých jsou zřizovací výdaje zahrnovány 

přímo do nákladů v období vzniku, tudíž tento dlouhodobý majetek v podstatě 

neodpisuje.  

Tabulka č. 9 zachycuje odpisování práv duševního vlastnictví v jednotlivých 

státech Evropské unie a je z ní patrné, že většina členských zemí používá metodu 

lineárního odpisování. Pouze dva státy (Portugalsko a Rakousko) uplatňují tyto odpisy 

po dobu životnosti aktiva, ostatní aplikují specifikované odpisové sazby. Jen 3 státy se 

opět i v daňové oblasti řídí IFRS a používají systematické odpisování. 

 

 
                                                 
104 V České republice nebylo dokonce v letech 2001 - 2003 daňové odpisování nehmotného majetku 
vůbec řešeno. 
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Tabulka č. 9: Metody odpisování práv duševního vlastnictví v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 

Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká 
Británie 

LO nebo DO 
Belgie, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Maďarsko, 
Španělsko, Švédsko 

Systematické odpisování 
(podle IFRS) 

Estonsko, Kypr, Malta 

Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 
 

Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku se dále řadí náklady na 

výzkum a vývoj a tato oblast je velmi důležitou součástí daňové politiky státu, protože 

velmi často bývá předmětem poskytování nejrůznějších forem daňových pobídek. 

 

Tabulka č. 10: Metody odpisování nákladů na výzkum a vývoj v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 
Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko 

LO nebo DO Belgie, Maďarsko, Nizozemí, Švédsko 
Jednorázový odpis v roce 
vzniku nákladů  

Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko  

Systematické odpisování 
(podle IFRS) 

Estonsko, Kypr, Malta, Velká Británie 

Není stanovena Španělsko 
Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 

 

Jak je patrno z výše uvedené tabulky, většina zemí odepisuje náklady na výzkum 

a vývoj lineárně, ale stejně jako u odpisování dlouhodobého hmotného majetku se doba 

odpisování liší. Čtyři členské státy neumožňují tento druh nehmotného aktiva 

odepisovat vůbec, firmy mohou použít jednorázový odpis do nákladů v roce vzniku 

těchto nákladů. Další 4 země používá systematické odpisování po dobu životnosti 

majetku podle IFRS. V několika zemích Evropské unie je povoleno aplikovat metodu 

degresivního odpisování nákladů na výzkum a vývoj. Španělsko spadá do speciální 

kategorie, neboť v tomto státě není jasně specifikována ani metoda odpisování, ani doba 

či odpisová sazba. 
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Tabulka č. 11: Metody odpisování goodwillu v zemích EU 

Používaná metoda Země 

Lineární odpisy 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Itálie, Litva, 
Lucembursko, Německo, Nizozemí, Polsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká 
Británie 

LO nebo DO Maďarsko, Španělsko, Švédsko  
Systematické odpisování 
(max. 5 let) 

Estonsko, Francie, Malta 

Daňově nelze odpisovat Irsko, Kypr, Lotyšsko, Portugalsko 
Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 

 

Rovněž při amortizaci goodwillu většina zemí Evropské unie používá metodu 

lineárního odpisování. Také v tomto případě se doba odpisování liší a pohybuje se 

v rozmezí 5 až 20 let.  Některé státy navíc dovolují použití zvýšeného odpisu v 1. roce, 

což jim dává jistou konkurenční výhodu. Naproti tomu ve čtyřech zemích není dovoleno 

goodwill daňově odpisovat, což při fúzích výrazně ovlivňuje daňové zatížení firem.  

Další oblastí ovlivňující základ daně z příjmů korporací je odpočet daňové 

ztráty. V jednotlivých členských zemích se pravidla pro přenosy ztrát velmi liší. Většina 

států umožňuje přenést daňovou ztrátu do následujících období (polovina dokonce bez 

omezení období), avšak počet let, kdy může daňová ztráta ovlivnit základ daně, je 

rozdílný od 5 let do 15 let. Pouze 6 zemí EU dovoluje firmám rozložit ztrátu zpětně, 

přičemž doba přenosu je omezena na jeden až tři roky. Možnosti přenosů daňových ztrát 

v jednotlivých zemích Evropské unie jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 12: Možnosti přenášení ztrát do následujících období v zemích EU 

Období Země 

5 let 
Česká republika, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko  

6 let Portugalsko 
10 let Finsko 
15 let Španělsko 

Bez omezení 
Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Kypr, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Rakousko, 
Švédsko 

Nelze přenést  Estonsko 
Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 

 

 

 



59 
 

Tabulka č. 13: Možnosti zpětného rozložení ztráty v zemích EU 

Období  Země 
1 rok Německo, Velká Británie 
3 roky Francie, Irsko, Nizozemí 

Nelze rozložit 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Řecko, 
Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko  

Zdroj: Global Corporate Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBFD, 2007. ISBN: 978-90-8722-010-5 
 

3.3.3 Implicitní zdan ění korporací 
 

Pro objektivnější vyjádření skutečné změny v zatížení podniků a korektnější 

mezinárodní srovnání je daleko výhodnější použít implicitní korporativní sazby daně. 

Jak již bylo popsáno výše, lze implicitní daňovou sazbu korporací definovat jako sazbu, 

jež bere v úvahu nejen statutární korporativní sazbu daně, nýbrž přihlíží i k dalším 

aspektům daňového systému, které jsou určující pro objem efektivně placené daně. Jak 

uvádí Blechová105, implicitní korporativní daňová sazba se vypočítá jako poměr 

agregovaných daní z příjmů nebo ze zisků placených korporacemi k hodnotě daňového 

základu, kterým je odpovídající potenciálně zdanitelný daňový základ zahrnující tyto 

agregované hodnoty:  

• čistý provozní výsledek hospodaření nefinančních a finančních 

korporací,  

• rozdíl mezi přijatými a placenými úroky,  

• nájemné z pozemků,  

• příjmy z pojištění majetku a  

• dividendy rozdělované společnostmi působícími v daném státě a připsané 

nefinančním a finančním korporacím, domácnostem, OSVČ a 

neziskovým institucím, státním orgánům a zbytku světa. 

 

Vývoj implicitní daňové sazby ze zisku firem v letech 1998 - 2008 

v jednotlivých členských státech EU zachycuje následující tabulka. 

 

                                                 
105 BLECHOVÁ, B. Určování míry efektivního daňového zatížení korporací na základě metody zpětného 
makropohledu. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-
245-1644-8. 
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Tabulka č. 14: Vývoj implicitní daňové sazby korporací v EU v letech 1998 - 2008 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pořadí106 
AT 29,4 27,6 27,1 37,6 28,7 27,1 26,2 23,7 23,5 25,1 26,1 9 
BE 28,3 27,9 24,4 24,2 23,2 22,3 22,0 22,0 22,7 20,9 21,4 10 
CY 30,6 36,2 28,6 29,3 30,7 28,3 23,0 26,8 30,4 34,2 37,3 4 
CZ 27,8 30,1 26,2 28,3 30,3 32,0 29,8 25,5 25,5 25,7 25,7 8 
DK 27,4 19,7 23,0 21,1 20,0 22,3 24,9 26,7 28,7 28,9 24,9 5 
EE 11,9 8,9 4,1 3,0 4,7 6,5 6,9 5,7 6,5 7,7 8,3 23 
EL - - 29,0 25,1 26,0 21,0 20,1 21,6 18,6 - - 15 
ES - - 30,7 28,5 31,4 31,2 35,2 43,5 51,9 61,8 34,0 1 
FI 26,0 25,3 30,4 18,5 21,2 18,7 18,7 17,9 15,2 17,8 19,3 18 
FR 24,7 28,7 29,6 32,9 29,0 24,4 26,4 26,1 31,8 30,5 29,1 2 
HU 22,7 25,8 28,7 25,6 20,1 19,3 17,4 18,2 15,6 18,1 19,9 16 
IE - - - - 10,0 10,2 10,4 10,2 10,4 8,7 7,6 22 
IT 18,8 22,4 19,2 23,6 20,9 24,6 21,3 20,7 27,0 30,0 31,5 6 
LT 10,3 7,4 3,9 2,5 2,6 5,7 7,2 8,0 10,8 9,8 11,1 21 
LV 17,1 12,6 8,6 8,8 8,3 6,6 8,0 9,6 11,1 13,1 15,2 20 
NL 22,8 21,9 18,5 17,3 18,1 14,4 14,4 12,5 12,0 10,7 11,9 19 
PL 42,7 42,5 37,1 37,2 37,0 21,9 18,7 21,0 19,1 20,3 20,0 14 
PT 20,0 21,5 25,5 22,7 22,4 19,0 18,8 19,4 22,6 - - 11 
SE 23,6 29,2 41,0 30,8 23,5 25,3 22,7 31,7 21,9 28,4 23,2 12 
SI 19,0 16,6 19,6 22,2 24,6 21,0 23,0 33,8 30,5 30,5 27,4 3 
SK 52,7 49,7 40,2 32,5 34,4 34,8 22,6 23,3 20,3 19,4 20,7 13 
UK 29,3 30,2 31,0 31,8 23,9 19,4 19,6 23,5 25,5 22,1 22,2 7 
EU-25* 25,3 27,2 27,6 28,4 24,9 22,9 22,9 24,7 27,8 28,9 25,7  
EA-16* 23,2 25,6 25,5 27,2 25,1 23,9 24,1 25,0 29,5 32,0 27,4  
Pozn. U ostatních zemí nebyla potřebná data k dispozici. 
          * vážený průměr 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

V polovině 90. let minulého století se průměrná implicitní sazba EU-25 

pohybovala mírně nad 20 %, podobně jako průměrná implicitní sazba měnové unie. 

Naproti tomu v České republice se v roce 1995 činila tato sazba více než dvojnásobnou 

hodnotu, a to 47,2 %. V průběhu dalších let však docházelo k postupnému přiblížení se 

těchto sazeb, kdy v roce 2008 se v ČR snížila sazba na stejnou hodnotu 25,7 % jako 

průměrná implicitní korporativní sazba v EU-25.  

 

 

 

 

 

                                                 
106 podle roku 2006, když v roce 2008 nebyla k dispozici data u všech zemí 
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Graf č. 9: Vývoj implicitní sazby daně ze zisku korporací v letech 1995 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Přestože většina zemí razantně snížila své statutární sazby daně z příjmů firem 

pro zvýšení atraktivity pro investory, některé hluboko pod průměrnou sazbu EU-27 

(z původních členských států např. Irsko, z nových členských zemí pak např. Kypr), je 

toto statutární zdanění odlišné od jejich implicitních sazeb daní korporací, jež 

zohledňují některé rysy konstrukce základu daně. 

 

Graf č. 10: Komparace statutární a implicitní sazby daně korporací v zemích EU v roce 
2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 
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Výrazný pokles statutárních sazeb tak rozhodně nemusí znamenat nízké 

implicitní zdanění, jak dokazují údaje z tabulky č. 15, která zobrazuje změnu 

statutárních sazeb korporativní daně v letech 1995 - 2008 v jednotlivých státech EU a 

implicitní sazbu daně korporací v roce 2008. 

 

Tabulka č. 15: Snížení statutárních sazeb a implicitní korporativní daňová sazba  

Země 
Změna statutární sazby107  

(1998-2008) 
Implicitní sazba  

2008 Pořadí108 

AT -9 26,1 10-11 
BE -6,2 21,4 13 
CY -15 37,3 4 
CZ -14 25,7 5-6 
DK -9 24,9 10-11 
EE -5 8,3 14-15 
ES -5 34,0 14-15 
FI -2 19,3 17 
FR -7,3 29,1 12 
HU 1,7 19,9 20 
IE -19,5 7,6 2 
IT -9,9 31,5 8 
LT -14 11,1 5-6 
LV -10 15,2 7 
NL -9,5 11,9 9 
PL -17 20,0 3 
SE 0 23,2 19 
SI -3 27,4 16 
SK -21 20,7 1 
UK -1 22,2 18 

Pozn. U ostatních zemí nebyla potřebná data k dispozici. 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Největšího poklesu statutární sazby daně z příjmů korporací dosáhlo 

z uvedených zemí Slovensko, které snížilo tuto sazbu o 21 %, přičemž implicitní 

korporativní sazba dosahovala v roce 2008 úrovně 20,7 %. Například Itálie snížila 

statutární sazbu o téměř 10 %, avšak v komparaci s ostatními státy se její implicitní 

sazba pohybovala na úrovni 31,5 %. Také Česká republika patří mezi země, kde došlo 

k výrazné redukci statutární sazby (pokles o 14 %), ale implicitní zdanění je na dosti 

vysoké úrovni.  

 

                                                 
107 v % bodech 
108 pořadí podle velikosti snížení sazby 
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3.3.4 Vliv statutární sazby na efektivní zdanění korporací v EU 
 

Jak již bylo uvedeno, implicitní korporativní daňová sazba je sazba, která bere 

v potaz nejenom statutární sazbu daně, ale rovněž další atributy daňového systému, 

které určují efektivní zdanění korporací. V následujícím textu bude závislost implicitní 

daňové sazby firem na statutární sazbě daně z příjmů zkoumána pomocí jednoduché 

regresní analýzy. Pomocí metody nejmenším čtverců109 budou určeny bodové odhady 

parametrů výběrové110 regresní přímky, která má tvar: 

ŷ = b0 + b1x 

kde b0, b1 - výběrové (empirické) regresní parametry, 
x - statutární sazba daně z příjmů korporací (nezávisle proměnná), 

 ŷ - implicitní sazba daně z příjmů korporací (závisle proměnná). 
 

Statistická významnost jednotlivých parametrů bude testována pomocí t-testu a 

vhodnost celého modelu pro daná data pak prověří F-test. Testy jsou prezentovány 

v příloze č. 4. 

 

Graf č. 11: Implicitní sazba daně z příjmů korporací v závislosti na statutární sazbě 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

                                                 
109 Metoda určování parametrů regresních funkcí založená na podmínce, aby součet čtverců odchylek 
empirických hodnot závisle proměnné od hodnot teoretických byl minimální. In SEGER, J., HINDLS, R. 
Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1995. ISBN 80-71-87-058-7. 
str. 182. 
110 Výběrová je proto, že je založena pouze na výběrových datech. 
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Na základě bodové grafu a rovněž na základě principu parsimonie111 byla 

vybrána lineární regrese. Pomocí metody nejmenších čtverců byla odhadnuta regresní 

přímka ve tvaru: 

ŷ = 7,6546 + 0,5295x 

ze které pomocí parametru b1
112 lze vyvodit, že při zvýšení statutární korporativní sazby 

o 1 % se implicitní sazba v průměru zvýší o přibližně 0,53 %. 

Pro porovnání efektivního zdaňování korporací se jako příhodná komparační 

veličina může osvědčit implicitní korporativní daňová sazba. Tato sazba v sobě zahrnuje 

nejen velikost statutárních daňových sazeb z příjmů korporací, ale rovněž i jiné aspekty 

daňových systémů určující celkovou částku efektivně placených daní. V našem případě 

je 74,41 % změn implicitní sazby vysvětleno změnou statutární sazby daně. Zbylých 

cca 25,5 % změn je způsobeno jinými vlivy (především konstrukcí daňového základu a 

daňovými odpočty). 

 

3.4 Daňové zatížení v EU 
 

Jak již bylo zmíněno, rozdílná konstrukce daní v jednotlivých státech je příčinou 

nízké vypovídací schopnosti konkrétních sazeb daní při mezinárodní komparaci. 

Daňová sazba a její výše není jedinou proměnnou, ale podstatnou roli hraje také daňový 

základ, který je tvořen rozdílným způsobem a ze kterého se výsledná daňová povinnost 

počítá. Nesmíme opomenout ani vliv různých výjimek, nezdanitelných a 

odpočitatelných položek. Pro potenciálního investora, jenž přemýšlí o rozšíření svých 

podnikatelských aktivit v zahraničí, je konkrétní výše sazby firemní daně podstatnou 

informací, ale pro účely srovnání daňových systémů v jednotlivých zemích je 

nepoužitelná. Tento problém z části odbourává daňová kvóta, která udává celkové 

daňové zatížení. Jedná se o mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní 

příslušného státu na jeho hrubém domácím produktu. Výsledná hodnota je uváděna 

v procentech, což umožňuje snadné srovnání. 

 

 

 

                                                 
111 Protože zvolený model je zjednodušením reality, je vhodné volit model co nejjednodušší. 
112 Tento parametr udává sklon přímky. 
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3.4.1 Determinace daňové kvóty 
 

Daňová kvóta představuje makroekonomický ukazatel, který se používá pro 

komparaci daňového zatížení v čase i pro mezinárodní srovnání. Tento ukazatel se 

vypočítá jako podíl vybraných daní v daném státě na hrubém domácím produktu113 

(HDP). 

 

Daňová kvóta = 
daňové příjmy

HDP
× 100 

 

Ve skutečnosti znázorňuje podíl hrubého domácího produktu, který se 

přerozděluje prostřednictvím veřejných rozpočtů. V závislosti na vymezení daňových 

příjmů se můžeme setkat se dvojím vyjádřením tohoto ukazatele, a to v podobě 

jednoduché a složené daňové kvóty.  

Jednoduchá daňová kvóta (podle některých autorů označována také jako čistá 

daňová kvóta114) zahrnuje pouze ty příjmy veřejných rozpočtů, které skutečně mají 

označení „daň“.  

Jako relevantní ukazatel je považována složená daňová kvóta, která zahrnuje i 

příjmy z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti i příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění (kvazidaně), jež 

svým charakterem odpovídají ekonomickému pojetí daně.  

Jak z výše uvedeného vzorce vyplývá, základními faktory ovlivňující výši 

daňové kvóty jsou daňové příjmy veřejných rozpočtů a hrubý domácí produkt. Při 

výpočtu jejich výše jsou však používány rozdílné metodiky, proto se liší hodnoty 

daňových kvót, které jsou prezentovány různými institucemi (OECD, Eurostat). Pro 

stanovení výše hrubého domácího produktu je ve všech vyspělých zemích využíván 

výpočet vycházející z metodiky SNA 93, resp. ESA 95 (metodika Statistického úřadu 

                                                 
113 HDP lze definovat jako souhrn veškerých finálních statků (výrobků a služeb), které byly 
vyprodukovány v dané zemi za dané období.  Do finálních statků je zahrnuta soukromá spotřeba (všechny 
výrobky a služby určené ke spotřebě), soukromé investice (nákup hmotného a nehmotného majetku 
podnikatelskými subjekty), vládní spotřeba (nákup zboží a služeb z veřejných prostředků) a čistý export 
(rozdíl mezi exportem zboží a služeb a jejich importem). 
114 HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2010. ISBN 978-807357-497-0. 
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Evropské komise), která je založena na akruálním principu115. Daňové příjmy pak lze 

stanovit buď na hotovostním (cash) principu116, nebo na principu akruálním.  

Hotovostní princip znamená, že daňové příjmy jsou zachycovány dle jejich výše 

v okamžiku, kdy je platba připsána na účet vlády, přičemž pro tuto evidenci není přímo 

rozhodující okamžik vzniku daňové povinnosti subjektu117.  

Akruální princip měření daňových příjmů spočívá ve stanovení výše daňových 

příjmů, u nichž v daném roce vznikla skutečnost, která zakládá povinnost poplatníka 

platit daň, resp. právo vlády daň v tomto roce, popřípadě dalších letech, vybrat. Tento 

způsob přesněji zobrazuje skutečné hospodaření vlády. Protože však nelze přesně zjistit, 

jaké jsou příjmy vlády v daném roce, využívají se různé formy odhadů, především 

odhady s využitím koeficientu118. 

Z důvodu časových zpoždění v přístupu k datům se pro stanovení daňových 

příjmů používají tzv. upravené hotovostní příjmy (cash adjusted revenues, time-

adjusted cash). Tato metodika je v praxi využívána nejčastěji. Pro daně z příjmů 

fyzických a právnických osob se srážkové daně a zálohy započítávají vždy do toho 

roku, kdy byly vybrány. Doplatky daňové povinnosti se u těchto daní započítávají do 

předchozího roku. U zdanění mezd (daň z příjmů fyzických osob, pojistné) se lednová 

platba připočítává k předchozímu roku. Rovněž lednová platba DPH a selektivních 

spotřebních se započítává k předchozímu roku. Ostatní daně a poplatky, u kterých by 

úpravy postrádaly smysl, jsou v této metodice vykazovány na čistém hotovostním 

principu.  

 

 

 

                                                 
115 Operace daného fiskálního roku jsou zachycovány tehdy, kdy se ekonomická hodnota vytváří nebo 
zaniká a také tehdy, když se pohledávky a závazky zvyšují nebo snižují bez ohledu na to, kdy bude 
realizovaná operace peněžně uhrazena. Sledují se nejen peněžní příjmy a výdaje, ale také pohledávky a 
závazky.  
116 evidování skutečně vybraných (inkasovaných) daňových příjmů 
117 Ačkoliv tímto systémem lze výši daňových příjmů vcelku jednoduše určit, Eurostat jej z důvodu 
konzistentnosti při poměřování s akruálně vypočítaným HDP nevyužívá. Hotovostní princip byl používán 
Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v rámci metodiky GFS 86, s nástupem metodiky GFSM 2001 
však MMF používá současně i princip akruální. V ČR je i nadále používán hotovostní způsob výpočtu 
pro účely státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, a to především z důvodů srovnatelnosti časové 
řady a rychlé dostupnosti dat. 
118 Na základě zkušeností z minulosti se stanoví koeficient, který vyjadřuje pravděpodobnou výší 
nevybrané daně, a s pomocí tohoto koeficientu se počítají akruální daňové příjmy. 
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3.4.2 Složená a jednoduchá daňová kvóta 
 

Vzhledem k výši průměrné daňové kvóty je Evropská unie již dlouhou dobu 

považována za oblast s vysokým daňovým zatížením. V roce 2008 dosáhla hodnota 

složené daňové kvóty V EU-27 výše 39,3 %, v eurozóně dokonce 39,3 %.  

 

Obrázek č. 1: Složená daňová kvóta v zemích EU v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8. str. 58 

 

Daňové zatížení v EU do roku 1999 rostlo (až na úroveň 40,8 % v roce 1999), 

kdy došlo ke zvratu a daňová kvóta začala postupně klesat až na nejnižší úroveň 38,9 % 

v roce 2004. V následujících třech letech opět mírně vzrostla, aby se v roce 2008 dostala 

na úroveň roku 2005.  
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Graf č. 12: Vývoj složené daňové kvóty v ČR a EU v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 16 obsahuje vývoj složené daňové kvóty v individuálních členských 

státech Evropské unie v letech 1998 - 2008 a je z ní patrné, že ve výši a vývoji 

daňového zatížení jednotlivých zemí existují výrazné diference.  

 

Tabulka č. 16: Vývoj složené daňové kvóty v EU v letech 1998 - 2008 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rozdíl119 
AT 44,4 44,0 43,2 45,3 43,9 43,8 43,4 42,3 41,9 42,2 42,8 -1,6 
BE 45,4 45,3 45,0 45,0 45,1 44,6 44,7 44,7 44,3 43,9 44,3 -1,1 
BG 31,2 30,6 32,5 30,9 29,6 32,2 33,1 34,0 33,2 34,2 33,3 2,1 
CY 27,7 28,0 30,0 30,9 31,2 33,0 33,4 35,5 36,5 40,9 39,2 11,5 
CZ 33,3 34,0 33,8 34,0 34,8 35,7 37,4 37,1 36,7 37,2 36,1 2,8 
DE 40,9 41,7 41,9 40,0 39,5 39,6 38,7 38,8 39,2 39,4 39,3 -1,6 
DK 49,3 50,1 49,4 48,5 47,9 48,0 49,0 50,8 49,6 49,0 48,2 -1,1 
EE 34,0 32,5 31,0 30,2 31,0 30,8 30,6 30,6 31,1 32,3 32,2 -1,9 
EL 32,5 33,3 34,6 33,2 33,7 32,1 31,2 31,8 31,7 32,4 32,6 0,1 
ES 33,0 33,6 33,9 33,5 33,9 33,9 34,5 35,6 36,4 37,1 33,1 0,1 
FI 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,5 44,0 43,5 43,0 43,1 -3,0 
FR 44,0 44,9 44,1 43,8 43,1 42,9 43,2 43,6 43,9 43,2 42,8 -1,2 
HU 37,6 38,2 39,0 38,2 37,8 37,9 37,4 37,5 37,2 39,8 40,4 2,8 
IE 31,7 31,9 31,6 29,8 28,5 29,0 30,3 30,8 32,3 31,4 29,3 -2,5 
IT 42,5 42,5 41,8 41,5 40,9 41,3 40,6 40,4 42,0 43,1 42,8 0,3 
LT 31,7 31,7 30,1 28,6 28,4 28,1 28,3 28,5 29,4 29,7 30,3 -1,5 
LU 39,4 38,3 39,1 39,8 39,3 38,1 37,3 37,6 35,6 35,7 35,6 -3,8 
LV 33,7 32,0 29,5 28,5 28,3 28,5 28,5 29,0 30,4 30,5 28,9 -4,8 

                                                 
119 rozdíly mezi roky 1998 a 2008 v % bodech 
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MT 25,6 27,3 28,2 30,4 31,5 31,4 32,9 33,9 33,7 34,6 34,5 8,9 
NL 39,4 40,4 39,9 38,3 37,7 37,4 37,5 37,6 39,0 38,9 39,1 -0,4 
PL 35,4 34,9 32,6 32,2 32,7 32,2 31,5 32,8 33,8 34,8 34,3 -1,1 
PT 33,2 34,1 34,3 33,9 34,7 34,8 34,1 35,1 35,9 36,8 36,7 3,5 
RO 28,7 31,0 30,2 28,6 28,1 27,7 27,2 27,8 28,5 29,0 28,0 -0,7 
SE 51,5 51,8 51,8 49,9 47,9 48,3 48,7 49,5 49,0 48,3 47,1 -4,4 
SI 37,8 38,2 37,5 37,7 38,0 38,2 38,3 38,6 38,3 37,8 37,3 -0,5 
SK 36,8 35,4 34,1 33,1 33,1 32,9 31,5 31,3 29,2 29,3 29,1 -7,6 
UK 35,9 36,2 36,7 36,4 34,9 34,7 35,1 36,0 36,8 36,5 37,3 1,4 

Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Typickým rysem vývoje daňových kvót v jednotlivých zemích od roku 1998 do 

roku 2008 je skutečnost, že tam, kde je podíl daní na HDP relativně vysoký, dochází 

k jeho změnám (ať již směrem nahoru nebo dolů) minimálně. Například ve Španělsku 

se výše daňové kvóty měnila velmi nepatrně. V případě zemí, jejichž výchozí daňová 

kvóta je nízká, jsou výkyvy větší.  Pravděpodobně tato skutečnost souvisí s tím, že nižší 

zdanění mívají právě tranzitivní země, kde se daňový systém teprve „usazuje“. 

Pokud bychom porovnali daňové zatížení v původních členských státech, je 

nepoměrně vyšší než v zemích, které se staly členy EU v roce 2004. Na počátku 

sledovaného období byl rozdíl ve složených daňových kvótách 7,5 % a v roce 2000 

vzrostl ještě o téměř 1 procento oproti roku 1998. V posledních dvou letech 

sledovaného období již rozdíl činil pouze cca 5 %.  

 

Graf č. 13: Vývoj složené daňové kvóty v EU-15 a NMS-10 v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: vlastní zpracování 
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Jak již bylo uvedeno výše, existují značné rozdíly v celkovém daňovém zatížení 

a to nejen mezi starými a novými členskými státy, ale také uvnitř těchto skupin. 

Nejvyšší daňové kvóty dosahují skandinávské země, které výrazně převyšují 

průměr EU (39,3 %), zatímco v nových členských státech je většinou nižší, ale 

například v Maďarsku úroveň daňového zatížení tento průměr převyšuje. Graf č. 15 

znázorňuje podrobně výši složené daňové kvóty v jednotlivých zemích Evropské unie 

v roce 2008. 

 

Graf č. 14: Složená daňová kvóta v zemích EU v roce 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Průměrná jednoduchá daňová kvóta zemí EU byla v roce 2008 ve výši 26,8 %, 

tedy o 12,5 % na nižší úrovni než činí složená daňová kvóta. To jednoznačně potvrzuje 

skutečnost, že nejen Česká republika, ale i další země, využívají kromě klasických daní 

také kvazidaně (skryté daně). Nejvyšší jednoduché daňové kvóty dosáhlo v roce 2008 

Dánsko (47,2 %), které výrazně převyšuje ostatní země i v dlouhodobém časovém 

horizontu. Znamená to, že je zde nejnižší skryté zdanění. V pořadí druhé Švédsko 

s jednoduchou daňovou kvótou ve výši 35,9 % zaostává za Dánskem o více než 

11 procent. Česká republika se v podílu klasických daní na HDP (jednoduchá daňová 

kvóta) pohybuje mezi členskými státy dlouhodobě okolo 25. místa. V roce 2008 se 
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hodnota dostala na úroveň 19,9 %, kdy oproti roku 2007 poklesla o 1,1% bod. Toto 

snížení bylo zapříčiněno změnami v daních z příjmů120. 

 

Graf č. 15: Jednoduchá daňová kvóta v zemích EU v roce 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Při pohledu na graf č. 14 a 15 je zřetelná změna v pořadí jednotlivých zemí EU, 

především pak výrazný posun České republiky, která patří k zemi s 3. nejnižší 

jednoduchou daňovou kvótou, naproti tomu výší složené daňové kvóty zaujímá 

15. pozici, kdy předčí státy jako Lucembursko, Španělsko, či sousední Polsko a 

Slovensko. 

 

Tabulka č. 17: Srovnání vývoje daňové kvóty v ČR a EU v letech 1998 - 2008 

Daňová 
kvóta 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Jednoduchá 
ČR 19,3 20,0 19,6 19,8 19,9 20,7 21,4 21,0 20,4 21,0 19,9 
EU-27 27,4 27,9 27,8 27,0 26,5 26,2 26,2 26,6 27,2 27,4 26,8 
EA-16 26,2 26,7 26,7 25,9 25,5 25,3 25,1 25,4 26,1 26,4 25,6 

Složená 
ČR 33,3 34,0 33,8 34,0 34,8 35,7 37,4 37,1 36,7 37,2 36,1 
EU-27 40,3 40,8 40,6 39,7 39,0 39,0 38,9 39,2 39,7 39,7 39,3 
EA-16 41,0 41,5 41,2 40,3 39,8 39,8 39,5 39,6 40,2 40,4 39,7 

Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

                                                 
120 Byly zaměřeny na nízkopříjmové obyvatelstvo a rodiny s dětmi. 
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Předchozí tabulka a následující graf zobrazují vývoj příjmů z daní a kvazidaní 

v procentech HDP v České republice a Evropské unii (vážený průměr) v letech 1998 až 

2008, včetně vývoje průměrné hodnoty v Evropské měnové unii. 

 

Graf č. 16: Srovnání vývoje daňové kvóty v ČR a EU v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Jednoduchá i složená daňová kvóta České republiky dosahuje nižších hodnot než 

EU-27. Rozdíl u obou daňových kvót byl na počátku sledovaného období (1998) 7 %, 

resp. 8,1 %. U jednoduché daňové kvóty došlo postupně ke snížení až na rozdíl 

necelých 5 % v roce 2004, avšak v dalších letech se diference opět zvětšuje na téměř 7 

%. Obdobným způsobem se v časovém horizontu deseti let vyvíjela i složená daňová 

kvóta, kdy rozdíl mezi ČR a EU-27 postupně klesl až na minimum v roce 2004 ve výši 

1,5 %. V dalších letech však stejně jako u jednoduché daňové kvóty dochází 

k opačnému trendu a diference se opět zvětšuje až na hodnotu 3,2 % v roce 2008.  

 

3.4.3 Složky daňové kvóty a jejich vývoj 
 

Pro zhodnocení daňového zatížení není důležitá jen hodnota celkového 
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komponenty: přímé a nepřímé daně odvody na sociální zabezpečení121. Obecně platná 

ekonomická teze dává před přímými daněmi přednost daním nepřímým122.  

Skladba daňové kvóty v původních členských zemích bývá charakterizována 

podobnou výší podílu přímých i nepřímých daní a příspěvků na sociální zabezpečení, 

avšak i zde existují výrazné rozdíly ve struktuře daňové kvóty, kde ve skandinávských 

zemích převládá přímé zdanění, zatímco v jihoevropských státech jako je Portugalsko a 

Řecko jsou upřednostňovány daně nepřímé, což dokazuje teoretické vymezení faktorů 

ovlivňujících skladbu daní v rámci daňových soustav jednotlivých zemí (viz kapitola 

1.3.2). Vývoj složek daňové kvóty v Evropské unii a v České republice zachycují 

tabulky č. 18 a 19.  V příloze č. 5 je pak uveden vývoj složek daňového kvóty 

jednotlivých členských států EU.  

 

Tabulka č. 18: Vývoj složek daňové kvóty v EU-27 v letech 1998 - 2008 

Složka 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 13,5 13,7 13,9 13,5 13,0 12,7 12,7 12,9 13,4 13,6 13,5 
Nepřímé daně 14,0 14,2 14,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,7 13,9 13,8 13,4 
Sociální zabezpečení 13,0 12,9 12,7 12,6 12,6 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,6 

Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 19: Vývoj složek daňové kvóty v ČR v letech 1998 - 2008 

Složka 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,3 8,5 8,3 8,8 9,1 9,6 9,6 9,2 9,2 9,5 8,6 
Nepřímé daně 11,0 11,5 11,3 11,0 10,8 11,1 11,8 11,8 11,3 11,5 11,3 
Sociální zabezpečení 14,0 14,0 14,2 14,2 14,9 15,0 16,0 16,1 16,2 16,3 16,2 

Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Mnozí ekonomové zastávají názor, že pro ekonomiku jsou nejlepší daně ze 

spotřeby, poněvadž na rozdíl od vysokých daní z příjmů, které mohou zrazovat 

zaměstnance od vyšších výdělků a podniky od investování v zemích s vyšší daňovou 

sazbou, vyšší nepřímé daně mohou sice ohrožovat skupinu obyvatel s nižšími příjmy, 

ale to je možné kompenzovat speciálními sociálními dávkami. 

                                                 
121 Sociální pojištění dnes tvoří rozhodující podíl daňových příjmů nejen v České republice, ale téměř ve 
všech zemích OECD. Jejich rostoucí podíl je vysvětlován především tlakem na nárůst sociálních transferů 
v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, stárnoucí populací a stále většími vládními výdaji na 
zdravotnictví. 
122 Do nepřímých daní jsou řazeny daň z přidané hodnoty, spotřební daně, clo a ostatní nepřímé daně. 
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Podle tohoto mínění patří Česká republika ke standardním zemím, neboť 

nepřímé daně se na příjmech státního rozpočtu podílejí druhou největší mírou123.  

 

Graf č. 17: Vývoj složek daňové kvóty v ČR v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Jak je z předchozího grafu i výše uvedené tabulky vidět, je v České republice 

podíl jednotlivých složek daňové kvóty poměrně stabilní a mírné výkyvy v přímém a 

nepřímém zdanění byly způsobeny jednak vstupem ČR do Evropské unie (muselo dojít 

k přizpůsobení české daňové legislativy právu EU124), jednak reformou veřejných 

financí zahrnující změny i v daňové oblasti (zejména změny sazeb daně z příjmů 

právnických osob). Co se týče příspěvků na sociální zabezpečení, jejich podíl na HDP 

vykazoval do roku 2001 stabilní hodnotu, poté začal růst v důsledku změn sazeb 

sociálního a zdravotního pojištění, změn výpočtové základny u drobných a středních 

podnikatelů a růstu mezd ze závislé činnosti.  

 

 

                                                 
123 Obdobný trend je vidět ve většině zemí OECD, kdy se podíl daní ze spotřeby na celkových daňových 
výnosech pohybuje kolem 32 % v průměrném vyjádření všech zemí OECD.  
124 Významnou změnou bylo snížení sazby DPH z 22 % na 19 % od 1. 5. 2004. Je však nutné upozornit 
na to, že ačkoliv došlo ke snížení sazby o 3 procenta, řada výrobků byla přesunuta ze snížené sazby do 
základní, takže konečné daňové zatížení bylo vyšší.  
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Následující graf názorně vykresluje dva dominantní trendy, které se promítly na 

počátku tohoto století do daňové politiky Evropské unie: 

• přesun od přímých daní k daním nepřímým, 

• snižování sazeb přímých daní. 

 

Graf č. 18: Vývoj složek daňové kvóty v EU-27 v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 
 

Vývoj jednotlivých komponent složené daňové kvóty v EU-27 se liší od vývoje 

v České republice. U přímých daní je v ČR patrná stabilní úroveň, kdežto v Evropské 

unii podíly přímých daní na HDP zaznamenaly značné výkyvy. Jejich hodnoty jsou také 

po celé sledované období vyšší než v ČR (v rozmezí od 12,7 % do 13,9 %). Daňová 

politika EU se v současné době zaměřuje na sazby nepřímých daní (DPH a spotřební 

daně), které mohou mít přímý vliv na evropský trh. Od roku 2001 se podíl nepřímých 

daní zvyšoval, propad nastal v roce 2008 v důsledku celosvětové ekonomické krize. 

Naproti tomu hodnoty kvazidaní zejména příspěvků na sociální zabezpečení mají 

v Evropské unii na rozdíl od ČR klesající trend (s výjimkou v roce 2003 a 2008).  
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4 Daňový systém České republiky 
 

Zatímco v prvních dvou kapitolách byla prezentována teoretická východiska 

daňového systému s vymezením základních pojmů z oblasti daňové teorie včetně 

daňových příjmů veřejných rozpočtů, bude v následujícím textu postupně determinován 

a analyzován daňový systém České republiky a zdanění korporací.  

Do současnosti podstoupily daně značný vývoj. Již ve starověku patřilo 

k výlučným právům panovníka získat příjmy z válečné kořisti, z výnosů z vlastního 

majetku (domény) nebo z výnosů z tzv. regálů125. Jednalo se o regál celní, mincovní, 

těžební apod. Nicméně byly vybírány i daně, i když ne vždy pravidelně a v peněžní 

podobě126. Daně se postupně staly nejen fiskálním nástrojem, ale ve větší míře odrážely 

společenskopolitickou konstelaci v zemi a priority vládnoucích vrstev. 

 

4.1 Vývoj daňové soustavy ČR 
 

Každý daňový systém je poplatný společenskému systému127. Po ukončení druhé 

světové války se rozdělil daňový systém na dvě větve: 

• daně placené podnikatelskou sférou, které měly zabezpečovat dostatek 

rozpočtových příjmů, 

• daně a poplatky placené obyvatelstvem, které měly malý podíl na 

celkových rozpočtových příjmech. Dominantní úlohu zde měla daň ze 

mzdy. 

V roce 1948 došlo po převzetí moci komunistickou stranou k radikálním 

změnám v celém systému veřejné správy, které se pochopitelně nevyhnuly ani správě 

daňové128. Postupně se zaváděly daně odpovídající socialistickému hospodaření, jež 

prakticky znemožňovalo soukromé podnikání, zavedlo monopol zahraničního i 

vnitřního obchodu, státní regulaci cen a združstevnění rolníků. Vznikla živnostenská 

daň, zemědělská daň, daň z literární a umělecké činnosti, daň ze samostatné činnosti, 

daň z úroků z úsporných vkladů, daň z obratu, spotřební daně a fiskální monopoly byly 

                                                 
125 Jednalo se o poplatky za propůjčení práv, která jinak patřila výlučně panovníkovi, městům, šlechtě. 
126 HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Eurolex, 2004. ISBN 80-
86432-88-2. str. 178 
127 DVOŘÁKOVÁ, L. a kol. Daně I. Praha: Svaz účetních, nakladatelství Bilance, 1997. bez ISBN. 
str. 31 
128 Daňová správa byla soustředěná u národních výborů a plně odpovídala tehdejším politickým a 
ekonomickým poměrům. 
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nahrazeny všeobecnou daní, došlo k úpravám v odvodu zisku znárodněných podniků. 

Neblaze se do historie zapsaly mimořádné a majetkové dávky, které byly původně v 

roce 1946 zavedeny jako nástroj postihující obohacení, k němuž došlo za Protektorátu a 

těsně po osvobození, a jejichž výnos měl sloužit k nápravě měny znehodnocené za 

okupace.  V následujících dvou letech pak byly tyto dávky rozšířeny, nejdříve jako 

zdroj k financování mimořádných příplatků vyplácených k zemědělským cenám jako 

náhrada škod utrpěných mimořádným suchem a posléze komunisté rozsah a dopad 

těchto dávek výrazně rozšířili a využili k ekonomické likvidaci i střední třídy. 

V plánovitém, direktivním hospodářství, kde jediným vlastníkem se stal stát, 

popř. družstva, byly pochopitelně potlačeny ekonomické nástroje včetně daní. Tento 

proces byl dovršen v roce 1952 daňovou reformou, která od 1. ledna 1953 zrušila 

všechna dosud platná ustanovení dřívějších hmotných i procesních předpisů a zavedla 

následující daně129: 

• daň z obratu,  

• daň z výkonů (od roku 1962 včleněna do daně z obratu),  

• daň ze mzdy,  

• zemědělská daň,  

• daň z příjmů obyvatelstva,  

• daň živnostenská (v souvislosti s praktickým zánikem živnostenského 

podnikání zrušena v roce 1961),  

• daň z literární a umělecké činnosti,  

• důchodová daň družstev a jiných organizací,  

• domovní daň,  

• a poplatky 

V roce 1964 byla daňová soustava doplněna o zvláštní daň z důchodů a daň 

z motorových vozidel. V daňové soustavě se plně projevily ideologické prvky, neboť 

osobní příjmy byly zdaněny různě s ohledem na druh majetku či „zásluhovost“ 

osobních příjmů. V první polovině 60. let vyústily ekonomické problémy ve snahu 

o určité reformní kroky, které se projevily i v daňové oblasti. Byl zaveden tzv. 

                                                 
129 Léta totality (1945-1989). Praha: MF ČR. Url: www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Leta_totality_1948-
1989.pdf 
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odvodový systém130, který měl daňově zainteresovat i státní podniky, které doposud 

odváděly svůj zisk diferencovaně podle podmínek každého jednotlivého podniku. 

Systém odvodů z hrubého důchodu se příliš neosvědčil a po potlačení 

reformních snah byl nahrazen soustavou jiných odvodů - ze zisku, z volného zůstatku 

zisku, z odpisů základních prostředků, z objemu mezd, z přírůstku mezd, ze jmění, 

odvody dodatkovými, odvody na základě finančního plánu, regulačními a cenovými 

odvody, a dále příspěvkem na sociální zabezpečení. Družstva nadále platila ze svého 

zisku důchodovou daň, která měla stejné složky.  

 

4.1.1 Daně před rokem 1993 
 

Po 17. listopadu 1989 bylo nutno provést ve stávajících daňových předpisech 

řadu změn. Dosavadní daňový systém vycházel ze socialistických zásad ekonomiky131  

a bránil tak vzniku a rozvoji podnikání. Proto v průběhu let 1990 - 1992 doznaly 

stávající daňové zákony řadu zásadních proměn a byly dočasně zavedeny i zcela nové 

daně132. Tvorba daňové legislativy byla poznamenána časovou tísní, přesto vznikl 

standardní daňový systém, poplatný své době. 

Daňová soustava před rokem 1993 byla charakteristická vztahy organizací a 

obyvatelstva ke státnímu rozpočtu a vycházela z podmínek centrálně plánovaného řízení 

ekonomiky i ostatních oblastí společenského života. V této soustavě působily 

následující odvody a daně133: 

• ve vztahu k organizacím: 

- odvody do státního rozpočtu, 

- daň důchodová, 

- daň zemědělská,  

• ve vztahu k obyvatelstvu: 

- daň ze mzdy, 

- daň z literární a umělecké činnosti, 
                                                 
130 Vznikl odvod z hrubého důchodu, jednotný pro všechny státní podniky, jehož základem byl tzv. hrubý 
důchod, tj. mzdy a zisk. Ten byl doprovázen odvodem ze základních prostředků, odvodem ze zásob a 
odvodem z odpisů základních prostředků, a dále stabilizačním odvodem, který měl sloužit k ovlivňování 
vývoje mezd a počtu pracovních sil. Název „odvod“ namísto „daň“ měl vyjádřit skutečnost, že se nejedná 
o změnu vlastnictví – státní podniky odváděly zákonem stanovené částky do státního rozpočtu. 
131 V druhé polovině 80. let došlo k několika liberalizačním úpravám. 
132 daň dovozní v roce 1992 
133 RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. 
ISBN 978-80-86946-87-0. str. 173 
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- daň z příjmů obyvatelstva, 

- daň domovní, 

• nepřímá daň: 

- daň z obratu, 

• poplatky: 

- státní poplatky, 

- místní poplatky. 

 

Daňové zatížení podnikatelských subjektů bylo značně vysoké, poněvadž 

primárním cílem ve spojitosti se zdaněním firem bylo zabezpečení dostatečných příjmů 

státního rozpočtu. Podnikové daně byly konstruovány na základě cenové politiky a 

sazby ze zisků byly diferencovány podle jednotlivých odvětví, druhů vlastnictví apod. 

V oblasti přímých daní pro právnické osoby byly používány 3 různé systémy povinných 

plateb: 

• Systém odvodů do státního rozpočtu v sobě zahrnoval odvody z objemu 

mezd, odvod ze zisku, odvod z odpisů základních prostředků a regulační 

a cenové odvody134, který postihoval státní podniky, podniky 

zahraničního obchodu, akciové společnosti a státní peněžní ústavy. 

Obecná sazba z odvodu mezd byla stanovena ve výši 50 % a sazba 

odvodu ze zisku činila 55 % ze základu daně. 

• Systému důchodové daně byly podřízeny především státní podniky, 

jejichž zakladatelem byly obecní úřady, družstva, zájmová sdružení 

občanů a jejich podniky, podniky se zahraniční majetkovou účastí a další 

organizace (např. obchodní společnosti). Většina poplatníků zdaňovala 

zisk do 200 000 korun sazbou 20 % a základ daně přesahující tuto částku 

sazbou 55 %. Kromě daně ze zisku zahrnovala důchodová daň ještě daň 

z objemu mezd ve výši 50 % ze základu135.  

• Systém zemědělské daně obsahoval daň z pozemků, daň z objemu mezd 

a odměn a daň ze zisku, který byl uplatňován vůči uživatelům pozemků 

vedených v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda. Sazba daně 

                                                 
134 Regulační odvody sloužily k působení na vývoj mezd a investiční výstavby, cenové odvody pak byly 
uplatňovány při porušení cenových předpisů. 
135 Někteří poplatníci místo daně z objemu mezd odváděli pojistné nemocenského pojištění ve výši 10 % 
nebo 15 %. 
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z pozemků byla odstupňována podle výnosnosti půdy až do výše 3 000 

korun z 1 hektaru. Sazba daně z objemu mezd a odměn byla stanovena 

ve stejné výši jako sazba daně ze zisku, a to 50 % ze základu daně. 

 

Zdanění fyzických osob zahrnovalo 4 různé daně: 

• Daň ze mzdy platili občané ze svých mezd a platů, avšak příjmy, které 

jim plynuly z nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení, náhrad 

cestovních výdajů apod., zdanění nepodléhaly. Sazby byly klouzavě 

progresivní a jejich výše dosáhla maximálně 20 % ze mzdy, která 

přesáhla částku 2 400 korun měsíčně136.  

• Občané, kteří vykonávali literární a uměleckou činnost na vlastní účet 

(nebyli v pracovním poměru), platili daň z příjmů z literární a umělecké 

činnosti. Sazby daně byly stejně jako u daně z mezd klouzavě 

progresivní a dosahovaly maximálně 33 % ze základu přesahující částku 

50 000 korun ročně. U drobných honorářů se používala paušální daň ve 

výši 3 %. 

• Dani z příjmů obyvatelstva byly podrobeny všechny příjmy 

obyvatelstva, které nepodléhaly dani ze mzdy, dani z literární a umělecké 

činnosti nebo dani zemědělské. Jednalo se především o příjmy občanů 

z různých soukromých podnikatelských aktivit, které byly rovněž 

zdaněny klouzavě progresivní sazbou daně od 15 % do 55 % základu 

daně.  

• Občané platili domovní daň z rodinných domků, která se vypočítala 

podle výměry zastavěné plochy a příslušné sazby, jež se odvíjela od 

počtu obyvatel v obci. Veškeré obce byly podle tohoto kritéria rozděleny 

do pěti skupin, přičemž nejvyšší sazba daně za 1 m2 byla stanovena 

v Praze, Brně, Bratislavě a v lázeňských místech, a to od 5,00 do 7,50 

korun. 

 

                                                 
136 Zvýhodněni byli poplatníci, kteří vyživovali více než 2 osob (ženatí s dětmi), protože se jim sazba 
daně snížila až o 70 %. Naproti tomu občanům svobodným, případně ženatým bez dětí se základní sazba 
zvýšila až o 60 % podle toho, zda se jednalo o muže či ženu, a podle věku. 
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Nepřímé zdanění bylo uplatňováno daní z obratu, jež počítala se sazbou 

z prodejní ceny137, která již v sobě tuto daň zahrnovala. Legislativní úprava byla 

naprosto nevyhovující, ve skutečnosti odrážela státní dirigismus cen. Sazebník daně 

z obratu měl v roce 1989 celkem 1506 položek, z toho 428 bylo záporných, a sazby 

daně se pohybovaly od + 88 % až do - 291 %. K 1. lednu 1991 byla daň z obratu 

sjednocena do 4 pásem a stanoveny sazby daně z obratu ve výši 0, 12, 22 a 32 % 

z prodejní ceny, které byly ke 2. květnu téhož roku plošně sníženy na 0, 11, 20 a 29 % 

z prodejní ceny138.  

Státní poplatky představovaly úhradu občanů a organizací za určité úkony nebo 

služby, které byly prováděny orgány státního aparátu a obecních úřadů. Mezi tyto 

poplatky patřily správní poplatky, soudní poplatky, arbitrážní poplatky a notářské 

poplatky139. 

Místní poplatky patřily k povinným platbám občanů a organizací do rozpočtů 

obecních úřadů. Jednalo se o poplatek z nájemného, poplatek z přechodného ubytování, 

lázeňský poplatek, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a 

poplatek ze psů.  

 

4.1.2 Daňová reforma jako součást transformace na tržní ekonomiku 
 

V polistopadovém období roku 1989 bylo základním úkolem přeorientování 

dosavadního plánovaného hospodářství socialistické ekonomiky na ekonomiku tržní 

neboli tzv. ekonomická transformace140. Součástí této transformace byly i zásadní 

změny v oblasti daňové. Předchozí systém nevyhovoval principu daňové neutrality a 

univerzality a nedostatky daňové soustavy se rovněž projevovaly v absenci principu 

spravedlnosti. Výše daní byla závislá na struktuře příjmů poplatníka, nikoliv na jejich 

                                                 
137 Prodejní cena obsahovala prakticky vše, co vytvářelo náklady a zisk dodavatele (přímé a režijní 
náklady, přirážky a srážky odpovídající kvalitativním dotacím a jiným podmínkám, zisk a v případě 
dovozu také dovozní přirážku a clo). 
138 Z procesu sjednocení sazeb daně z obratu byla vyjmuta malá skupina výrobků, u které byla 
prohibitivní sazbou daně společensky cíleně regulována úroveň spotřeby (alkoholické nápoje, káva a čaj, 
cigarety a tabákové výrobky, pohonné hmoty, zlato a šperkařské výrobky). 
139 Do notářských poplatků se řadily úhrady za různé notářské úkony a služby, poplatek z převodu 
nemovitostí, poplatek z dědictví a poplatek z darování. 
140 Klíčovou myšlenkou transformace bylo přesvědčení o rozhodující roli soukromého vlastnictví pro 
chování ekonomických subjektů v tržní ekonomice. Podmínky převodů majetku státu do vlastnictví 
občanů nebo právnických osob měl stanovit zákon. Dalšími klíčovými právními předpisy byly zejména: 

• zákon o soukromém podnikání,  
• zákon o akciových společnostech a  
• zákon o státním podniku. 
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celkové výši. Z důvodu již zmíněné nekompatibility předchozího daňového systému 

s podmínkami tržní ekonomiky a nepřítomnosti daňových principů byla k 1. lednu 1993 

realizována radikální daňová reforma141, která stanovila tyto hlavní cíle: 

• rozpočtově politické - daňová soustava bude konstruována takovým 

způsobem, aby zajistila elasticitu státních příjmů na vývoji hrubého 

domácího produktu, 

• spravedlivé rozdělování prvotních důchodů, 

• podnikově hospodářské - projeví se ve vytváření rovných konkurenčních 

podmínek, 

• otevírání domácí ekonomiky, 

• pružnost a účinnost vybírání daní, 

• finančně psychologické - daňová soustava musí odpovídat konstrukcí 

mentalitě našich národů a jejich právnímu povědomí. 

 

Daňová reforma měla vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání, kterému 

dosavadní předpisy bránily, měla omezit prostor pro daňové úniky, měla přinést větší 

daňovou spravedlnost (stejné zdanění bez ohledu na druh vlastnictví, resp. bez ohledu 

na zdroj příjmu), a v neposlední řadě měla přizpůsobit naši daňovou soustavu daňovým 

soustavám států Evropských společenství tak, aby nebránila pohybu zboží, kapitálu ani 

pracovní síly a umožnila pozdější vstup naší republiky do ES142.  

Hlavním úkolem se tak v souvislosti s tvorbou nové daňové soustavy stala 

jednoduchost, transparentnost a nekomplikovatelnost, s cílem postupného přechodu na 

tržní hospodářství a adaptaci na podmínky evropské legislativy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Současně byla provedena i reforma v oblasti sociálního zabezpečení, které bylo vyňato z daňového 
systému a vytvořilo 2 samostatné systémy - sociálního a zdravotního pojištění. 
142 BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, listopad 2007. 
č. 11/2007. ISSN 1801-6006. str. 5-6 
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Schéma č. 16: Hlavní úkoly a cíle daňové reformy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika A. Karviná: SU OPF Karviná, 2005. ISBN 80-7248-
294-7. str. 21 + vlastní úprava 

 

Daňová reforma z roku 1993 byla založena na třech hlavních pilířích zdanění: 

• zdanění příjmů (daň z příjmů fyzických a právnických osob), 

• zdanění spotřeby (všeobecné zdanění v podobě daně z přidané hodnoty a 

selektivní zdanění formou spotřební daně u vybraných výrobků),  

• příspěvky sociálního pojištění.  

 

Doplňující prvky soustavy tvořily: 

• majetkové daně, které patří k stabilním příjmům veřejných rozpočtů, 

přestože jejich podíl na celkových příjmech není vysoký. Tyto daně 

přispívají k celkové vyváženosti daňové soustavy, jejich výběr je 

poměrně jednoduchý a naopak daňový únik značně složitý (v některých 

případech nemožný). 

• zvláštní poplatky - jedná se zejména o správní, soudní a místní poplatky, 

které byly v roce 1995 rozšířeny o poplatek za užívání silnic a dálnic), 

• cla. 
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Schéma č. 17: Srovnání daní České republiky před a po reformě k 1. 1. 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pozn. *Notářský poplatek existuje v dědickém řízení i v současnosti. 
Pramen: vlastní zpracování 
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ve zdanění. Neutralitu v případě podnikatelských aktivit právnických osob 

představovalo nastavení jednotných podmínek a jedné sazby daně oproti úpravě platné 

do konce roku 1992. 

Ve zdanění příjmů fyzických osob bylo dosaženo požadavku univerzálnosti 

zahrnutím daňových základů z různých příjmů do jednoho celoročního daňového 

základu143. Požadavek daňové spravedlnosti pak byl naplněn stanovením daňové sazby 

na principu klouzavé progrese. Sociální rozměr daně z příjmů fyzických osob byl 

promítnut především do systému položek odčitatelných od základu daně. 

Z administrativních důvodů bylo uzákoněno, že úroky z úsporných vkladů a dividend 

byly zdaňovány formou srážkové daně a bylo zachováno nezdaňování některých příjmů 

jako starobních důchodů a nemocenských dávek. 

Velmi významným a neopomenutelným výsledkem uskutečněné daňové reformy 

byl přesun od zdanění příjmů ke zdanění spotřeby, tj. změna v rozložení daňového 

břemene. Tento přesun znamenal rovnoměrnější rozložení daňové zátěže na celou 

společnost a efektivnější správu daní, neboť vybírání nových nepřímých daní je 

v zásadě jednodušší než vybírání daní z příjmů.  

Nepřímé zdanění zahrnovalo daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. 

Daň z přidané hodnoty byla založena na dvou sazbách – základní, jejíž výše byla 

stanovena na úrovni 23 %, a snížené sazbě144, která byla ve výši 5 %. Sociální rozměr 

mají podobné úpravy v zahraničí, kde existují v řadě států též značné rozdíly mezi 

základní sazbou a sazbou sníženou a to i za cenu problémů, které tento vysoký rozdíl 

znamená z hlediska efektivní správy daní. K tomu, aby byl zajištěn hladký přechod 

k uplatňování DPH, byla stanovena poměrně vysoká hranice pro povinnou registraci 

plátců daně, a to na úrovni 6 milionů Kč ročního obratu. Spotřební daně byly ve formě 

pevné korunové sazby na jednotku množství uvaleny na pohonné hmoty, cigarety a 

ostatní tabákové výrobky, pivo, víno, líh a lihoviny, tedy vesměs na zboží s poměrně 

nízkou poptávkovou elasticitou a zboží, u něhož je v zásadě spotřební daň povinně 

vybírána v členských státech ES. 

 

 
                                                 
143 Jednou legislativní normou tak byly nahrazeny do té doby platné zákony o dani ze mzdy, o dani 
z příjmů z literární a umělecké činnosti, o daních z příjmů obyvatelstva atd. 
144 Sníženou sazbou byly zatíženy potraviny, léky, dodávka energií a většina služeb. Rozdílné zdanění se 
snažilo zohledňovat kontinuitu s předchozím stavem, kdy služby a potraviny daní z obratu zatíženy 
nebyly. 



86 
 

Nová daňová soustava byla cíleně vybudována tak, aby nesměřovala 

k samovolnému zvyšování daňové kvóty, tj. podílu daní na hrubém domácím produktu. 

V roce 1990 se podíl odvodů a daní na HDP v České republice pohyboval v intervalu 

48 - 53 %, zatímco zavedením daňové reformy v roce 1993 poklesla daňová kvóta na 

úroveň 43,6 % (tzv. složená daňová kvóta včetně pojistného na zdravotní pojištění a 

sociální zabezpečení). Ne všechny tyto záměry se podařilo realizovat, nicméně principy 

nové daňové soustavy145 byly zachovány do současnosti. 

 

4.1.3 Daně po roce 1993 
 

V následujících letech neznamenala legislativní úprava zásadní změnu daňového 

systému, většinou šlo o reakci na praktickou zkušenost se správou daní a přibližování 

právu Evropských společenství, které se v oblasti daní neustále rozvíjí s tím, že dílčí 

kroky vedoucí ke zvyšování daňové zátěže byly současně kombinovány s dalšími 

opatřeními tak, aby daňová kvóta klesla. 

Další vývoj v daňové oblasti byl do značné míry ovlivněn úsilím ČR o vstup do 

Evropské unie. V této souvislosti docházelo k harmonizaci daňového systému jako 

celku včetně jednotlivých daní s evropským právem. Postupně byla přijímána 

legislativní opatření harmonizující náš daňový systém s podmínkami ES. Odrážely se 

zde i zkušenosti a poznatky vyspělých evropských zemí. 

V oblasti důchodových daní byla soustavně redukována a upravována zejména 

daň z příjmů právnických osob (DPPO), a to jak úpravou daňového základu, tak 

snižováním sazby daně. U daně z příjmů fyzických osob (DPFO) byl snížen počet 

sazebních pásem ze šesti na čtyři a postupně byla redukována maximální sazba daně. 

Klouzavě progresivní forma sazby daně byla částečně neutralizována postupným 

zvyšováním hranic sazebních pásem. V souvislosti s neustálým růstem cenové hladiny 

byly pravidelně valorizovány pevné položky odčitatelné od základu daně. V roce 2008 

došlo k zásadní změně, kdy bylo upuštěno do klouzavě progresivní daňové sazby a kdy 

byla zavedena jednotná sazba daně146 ve výši 15 %. Tato změna si pak nutně vyžádala 

                                                 
145 Daňový systém České republiky (po rozdělení Československa) jako celek byl legislativně ošetřen 
recepčním zákonem č. 212/1992 Sb. o soustavě daní ze dne 15. dubna 1992 (nemá charakter ústavního 
zákona). 
146 Mnohdy je tato sazba daně mylně prezentována jako „rovná daň“. Rovná daň je systémem rovného 
zdanění všech příjmů s jednou sazbou a s jednotným nezdanitelným minimem pro každého poplatníka. 
Rovná daň znamená, že všechny příjmy jsou zdaňovány stejně, že neexistují žádné speciální daňové 
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další zásah do nezdanitelných částí, slev na dani, zásadních změn ve stanovení základu 

daně147 a dalších opatření, a to především v zájmu toho, aby z pohledu daně z příjmů 

fyzických osob nedošlo ke zvýšení daňové zátěže u žádné z příjmových skupin 

poplatníků. 

Jednou ze změn u daně z přidané hodnoty bylo snížení hranice pro povinnou 

registraci plátce z 6 miliónů Kč na 3 milióny Kč ročního obratu s cílem posílit daňovou 

spravedlnost. Postupně byla snížena základní sazba DPH z 23 % na 20 % a došlo 

k zásadnímu zúžení seznamu plnění zatížených sníženou sazbou148. 

V oblasti spotřebních daní docházelo k postupnému zvyšování pevných sazeb 

daní z uhlovodíkových paliv a maziv a z tabáku a tabákových výrobků, aby se co 

nejvíce blížily úrovni tzv. minimálních sazeb závazných pro státy Evropské unie. Byla 

učiněna určitá opatření, jejichž cílem bylo omezit zvyšující se daňové úniky149.  

V roce 2008 byly do daňové soustavy zavedeny daně k ochraně životního 

prostředí, které se nejčastěji označují jako energetické daně150. Jedná se o tři daně, a to 

daň ze zemního plynu a některých dalších plynů151, daň z pevných paliv a daň 

z elektřiny. Těmito daněmi se zatěžují dodávky energií ke konečnému spotřebiteli.152   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
výjimky. V současné době si poplatníci uplatňují různé daňové úlevy -  někteří si snižují daňový základ, 
protože mají úvěr ke stavebnímu spoření nebo hypotéku, jiní že přispívají na charitu a další, že přispívají 
na sportovní klub, kam chodí hrát tenis. Rovná daň zvyšuje spravedlnost a s jednou sazbou a s osobní 
odečitatelnou položkou znamená, že celý daňový systém je efektivnější. In MACH, P. Rovná daň. 
[Online], [cit. 25. 11. 2010]. Url: http://www.petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=147 
147 Byl zaveden institut „superhrubé mzdy“, kdy hrubá mzda zaměstnance je zvyšována o zdravotní 
pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. Do roku 2008 se 
u zaměstnanců snižoval příjem pro účely výpočtu základu daně ze závislé činnosti o pojistné, které sice 
srážel zaměstnavatel, ale které byl povinen platit zaměstnanec. 
148 Došlo k přeřazení energií – s výjimkou dodávek tepla – mezi plnění podléhající základní sazbě. 
V současné době je snížená sazba stanovena ve výši 10 %. 
149 Bylo zavedeno značení řádně zdaněných cigaret speciálními kolky a posléze placení daně 
prostřednictvím těchto nálepek. Obdobný motiv vedl ke značení (barvení) pohonných hmot. Jako 
alternativní řešení problému daňových úniků v souvislosti se záměnou nezdaňovaných komodit za 
pohonné hmoty zatížené daní bylo zavedeno zdanění lehkých a velmi lehkých topných olejů s vrácením 
daně z olejů použitých na výrobu tepla. Ze stejných důvodů byla sjednocena i sazba daně z olovnatých a 
bezolovnatých benzinů. 
150 Někdy též označovány jako ekologické daně. 
151 svítiplyn a vodní plyn 
152 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: 
VOX, a. s., 2008. ISBN 978-80-96324-72-2. str. 42. 
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Schéma č. 18: Daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Úpravy prováděné v jednotlivých daňových zákonech byly výsledkem obecného 

legislativního procesu. Ne všechny zásahy do daňové soustavy (podrobné schéma 

v příloze č. 6) byly v souladu s obecnými daňovými zásadami – přiměřenou výnosností, 

daňovou spravedlností, odpovídající jednoduchostí a efektivností správy daní.  

 

4.2 Daňový mix ČR 
 

Významným rysem každého moderního daňového systému je rozložení 

daňového mixu, tzn. postavení jednotlivých používaných daní a kvazidaní. V roce 1993 

proběhla nejvýznamnější transformace systému daní v České republice, jejíž součástí 

bylo etablování nepřímého zdanění v podobě daně z přidané hodnoty a dvou přímých 

důchodových daní. Součástí příjmové stránky státního rozpočtu se opětovně stalo 

sociální pojistné. Jako dlouhodobá strategie daňové politiky byla prezentována 

pozvolná redukce zdanění důchodů (především korporací) a současná progrese podílu 

nepřímých daní. Vývoj daňového mixu v České republice je prezentován 

v následujících tabulkách a grafech. Vývoj je zachycen jednak v absolutním vyjádření 

jednotlivých druhů daňových příjmů sektoru vládních institucí v letech 1998 až 2009, 

jednak v procentním znázornění. 

 

 

 

 

DANĚ 

přímé nepřímé 

z příjmů z energií ze spotřeby z majetku 
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Tabulka č. 20: Daňové příjmy České republiky v letech 1998 - 2009 (v mld. Kč) 

Daňové 
příjmy  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Daně z 
výroby a 
dovozu* 

218,9 240,3 247,9 258 266,7 285,4 325,3 342,3 352,4 394,4 405,6 413,6 

Sociální 
příspěvky** 

281,7 292,7 312 335 367,4 388,9 452,8 482,1 524,8 576,7 599,2 559,7 

DPFO 94 93 99,7 106,2 114,9 125,5 135 136,4 136,6 153,4 136,5 131,4 

DPPO 67,5 79,5 76,2 96,3 105,7 117,8 131,7 133,5 154,8 176,5 153,3 131,7 

Kapitálové 
daně*** 

0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,7 0,8 0,5 0,3 0,3 

Celkem 662,7 706,0 736,4 796,2 855,4 918,5 1045,4 1095,0 1169,4 1301,5 1294,9 1236,7 

Pozn.: Veškeré údaje jsou uspořádány podle metodiky ESA 95 (Eurostatu) 
*Povinné platby, které výrobní jednotky musí platit státu a které se týkají výrobní činnosti či dovozu 
anebo použití výrobních faktorů (např. DPH, spotřební daně aj.). 
**Povinné i dobrovolné platby zaměstnavatelů (ve prospěch svých zaměstnanců), zaměstnanců, osob 
samostatně výdělečně činných a samoplátců orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 
Od roku 2004 včetně pojistného za tzv. státní pojištěnce (úprava nemá vliv na deficit, protože ve stejné 
výši jsou zvýšeny i výdaje). 
***Nepravidelné platby ve prospěch vládních institucí z hodnoty majetku, aktiv nebo čistého jmění 
jednotky (např. daň darovací, dědická). 
Pramen: vlastní zpracování z dat MF ČR 

 

Graf č. 19: Daňové příjmy České republiky v letech 1998 - 2009 (v mld. Kč) 

 

Pramen: vlastní zpracování z dat MF ČR 
 

Jak je z výše uvedené tabulky a grafu patrno, do roku 2008 všechny druhy 

daňových příjmů rostly. Zvyšování podílu nepřímých daní je pozitivním jevem, ale růst 

odvodů sociálního pojištění je trendem nežádaným s ohledem na nevyřešenou 

důchodovou reformu. V důsledku hospodářské krize, která se v České republice 

projevila již koncem roku 2008, ale naplno zasáhla ekonomiku země až v roce 2009, 
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došlo k poklesu celkových daňových příjmů včetně sociálního pojištění, které 

dlouhodobě tvoří více než 90 % celkových příjmů.  

 

Tabulka č. 21: Daňové příjmy České republiky v letech 1998 - 2009 (v % k celkovým 
příjmům z daní)   

Daňové příjmy  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Daně z výroby a 
dovozu 

33,0 34,0 33,7 32,4 31,2 31,1 31,1 31,3 30,1 30,3 31,3 33,4 

Sociální příspěvky 42,5 41,5 42,4 42,1 43,0 42,3 43,3 44,0 44,9 44,3 46,3 45,3 

DPFO 14,2 13,2 13,5 13,3 13,4 13,7 12,9 12,5 11,7 11,8 10,5 10,6 

DPPO 10,2 11,3 10,3 12,1 12,4 12,8 12,6 12,2 13,2 13,6 11,8 10,6 

Kapitálové daně 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pozn.: Veškeré údaje jsou uspořádány podle metodiky ESA 95 (Eurostatu) 
Pramen: vlastní zpracování z dat MF ČR 

 

Graf č. 20: Daňové příjmy České republiky v letech 1998 - 2009 (v % k celkovým 
příjmům z daní)   

 

Pramen: vlastní zpracování z dat MF ČR 
 

Příjmy ze zdanění právnických osob se postupně staly třetím nejdůležitějším 

příjmem veřejných rozpočtů, když od roku 2006 převýšily výnosy z daní z příjmů 

fyzických osob. Jak již bylo zmíněno, v roce 2009 došlo k poklesu celkových daňových 

příjmů přibližně o 4,5 %. Dopad krize se nejvíce projevil u daně z příjmů právnických 

osob, která klesla oproti roku 2008 o více než 14 %. Tento dramatický propad příjmů 

však odráží i legislativní úpravy této daně, které dále snižovaly její inkaso. Razantní 
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pokles o 6,6 % zaznamenaly rovněž příjmy ze sociálních příspěvků, kde došlo podobně 

jako u korporativních daní k souběhu dvou okolností, a to k vlivu protikrizových 

opatření přijatých v roce 2009 a k poklesu vyměřovacích základů. Přestože je tento 

vyměřovací základ velmi podobný i pro daň z příjmů fyzických osob, nedošlo k tak 

prudkému poklesu příjmů z této důchodové daně, neboť legislativní úpravy byly 

provedeny v minimálním rozsahu. Přesto došlo ke snížení výnosu oproti předchozímu 

roku přibližně o 3,7 % z důvodu poklesu mezd a platů v ekonomice.  
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5 Zdanění korporací v České republice 
 

Jak již bylo uvedeno, je zdanění firem v České republice známé jako daň 

z příjmů právnických osob. Jedná se o univerzální důchodovou daň a podléhají jí 

všechny právnické osoby. 

 

5.1 Poplatníci daně  
 

Po roce 1989 bylo hlavním cílem sjednocení podmínek pro podnikání firem a 

zajištění neutrality a univerzálnosti zdanění. V podmínkách České republiky podléhají 

dani z příjmů právnických osob153:  

• osoby, které nejsou fyzickými osobami,  

• organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. 

Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého 

vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (sídlo), mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí154. Tyto subjekty označujeme 

jako daňové rezidenty, kteří mají neomezenou daňovou povinnost. Poplatníci, kteří 

nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje 

pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky155. Jsou označováni jako daňoví 

nerezidenti a mají omezenou daňovou povinnost. Při zdanění příjmů nerezidentů je 

třeba přihlížet k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění.  

Dalším důležitým kritériem pro rozlišení poplatníků daně z příjmů právnických 

osob je účel založení nebo zřízení. Podnikatelské subjekty156, které byly založeny za 

účelem dosažení zisku, podléhají této dani veškerými příjmy z činnosti a nakládání 

s majetkem. Naproti tomu nepodnikatelské subjekty podléhají dani z příjmů 

právnických osob jen v omezeném rozsahu. Následující schéma znázorňuje klasifikaci 

poplatníků daně z příjmů právnických osob. 

 

 

                                                 
153 Mezi subjekty, které jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny, patří centrální banka České 
republiky a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení. 
154 §17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
155 §17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
156 Podnikatelskou osobou se v tomto případě rozumí každá obchodní společnost a družstvo. 
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Schéma č. 19: Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2002 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, 
2002. ISBN 80-86324-20-6. str. 164 

 

U celé řady právnických osob, jako jsou např. investiční a penzijní fondy, 

veřejné vysoké školy, obecně prospěšné organizace, banky, zdravotní pojišťovny 

odborové organizace aj., existují podstatné či drobné odlišnosti v jejich zdanění. Tato 

práce se bude dále zabývat především podnikatelskými subjekty.  

 

5.2 Základ daně a daňová povinnost 
 

Podnikatelské právnické osoby mají povinnost vést účetnictví, které 

zaznamenává ekonomické procesy týkající se pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a 

jiných pasiv, dále nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Základ daně je pak 

odvozen od účetního výsledku hospodaření za zdaňovací období157. Rovná se rozdílu, 

o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a 

časové souvislosti v daném zdaňovacím období upravený podle daňových postupů.  

Transformace výsledku hospodaření zjištěného v účetnictví na základ daně znázorňuje 

schéma č. 20.  

 

 

 

 

                                                 
157 Zdaňovacím obdobím může být kalendářní rok nebo hospodářský rok, což je období 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců, jenž nezačíná lednem, ale jiným měsícem v roce a musí vždy začínat 
prvním dnem kalendářního měsíce. 

POPLATNÍCI 

sídlo nebo  
místo vedení 

daňový rezident 

účel založení 
nebo zřízení 

daňový 
nerezident 

nepodnikatelský 
subjekt 

podnikatelský 
subjekt 
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Schéma č. 20: Transformace výsledku hospodaření na základ daně 

ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  

- příjmy, které nejsou předmětem daně 

- příjmy osvobozené od daně 

- příjmy, které se nezahrnují do základu daně 

- samostatné základy daně 

+/- rezervy a opravné položky, které nejsou daňově uznatelné 

+ účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné 

+ úprava o zaúčtované položky, které jsou daňově uznatelné až po jejich zaplacení 

= ZÁKLAD DAN Ě 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně, patří především příjmy získané 

zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movitého majetku. Právnickým osobám 

jsou (na rozdíl od fyzických osob) z předmětu daně vyňaty veškeré dary bez výjimky. 

Pro podnikatelské subjekty neexistuje mnoho příjmů osvobozených od daně z příjmů 

právnických osob, jedná se především o158: 

• příjmy z provozování ekologických zařízení, která jsou taxativně 

vymezena daňovou legislativou, 

• úkroky z přeplatku na dani, který zavinil správce daně a orgán správy 

sociálního zabezpečení. 

Pro obě důchodové daně jsou ještě stanoveny příjmy, které se nezahrnují do 

základu daně. Jedná se o částky, které již byly u daného poplatníka dle zákona o daních 

z příjmů (ZDP)159 zdaněny, a příjmy tvořící samostatné základy160, např. dividendy a 

podíly na zisku. Tyto samostatně zdaňované příjmy je zapotřebí vyloučit ze základu 

daně, aby se zabránilo jejich dvojímu zdanění.  

Po splnění zákonem stanovených pravidel se základ daně snižuje o nestandardní 

odpočty, tzv. odčitatelné položky. Na takto upravený daňový základ se aplikuje platná 

sazba daně. Zjištěnou daň je poté možno, opět za předpokladu splnění zákonných 

podmínek, snížit o tzv. slevy na dani. 

 

                                                 
158 Vyjmenovaná osvobození jsou platná v roce 2010. 
159 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
160 Samostatným základem je takový druh příjmů, jenž podléhá zdanění srážkovou daní u zdroje, tzn. 
u subjektu, která daný příjem vyplácí a před výplatou z něj strhne daň.  
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Schéma č. 21: Úprava základu daně a výpočet konečné daňové povinnosti 

ZÁKLAD DAN Ě 

- odčitatelné položky (§ 34 ZDP) 

= Snížený základ daně (pro stanovení max. hodnoty darů) 

- dary (§ 20 ZDP) 

= Upravený základ daně (zaokrouhlit na celé tisícikoruny dolů) 

∗ sazba daně (§ 21 ZDP) 

= Daň 

- slevy na dani (§ 35 ZDP) 

= KONEČNÁ DAŇOVÁ POVINNOST  
Pramen: vlastní zpracování 

 

Odčitatelné položky v současné době tvoří: 

• daňová ztráta - lze ji uplatnit nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, za které byla vyměřena. 

Poplatník může uplatnit ztrátu celou nebo postupně po částech podle 

svého daňového optimalizačního plánu. 

• 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje - podmínkou pro 

uplatnění tohoto odpočtu je, aby provedené náklady v rámci vývoje a 

výzkumu byly daňově uznatelné a na realizaci vývoje a výzkumu nebyla 

poskytnuta dotace či jiná podpora z veřejných zdrojů. Tuto odčitatelnou 

položku uplatní především firmy, které mají vlastní výzkum. 

• dary - prostřednictvím tohoto odpočtu stát motivuje daňové subjekty 

k podpoře neziskového sektoru. Je stanovena minimální a maximální 

hranice daru, která je daňově účinná. Minimální hodnota souhrnu darů 

určených jednomu subjektu musí činit 2 000 Kč, maximální hodnota 

úhrnu darů je stanovena ve výši 5 % ze základu daně sníženého o výše 

uvedené odpočty. 

 

Ze základu daně upraveného o odčitatelné položky se vypočte prostřednictvím 

sazby daně z příjmů právnických osob daň. Daňová sazba v České republice je lineární 

a aktuálně (pro rok 2010) je stanovena ve výši 19 %161. Sazba daně z příjmů 

                                                 
161 Tato sazba daně z příjmů právnických osob se nevztahuje na subjekty, které jsou investičním, 
penzijním nebo podílovým fondem (u těchto fondů je stanovena sazba daně ve výši 5 %).  Také 
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právnických osob je jedním z indikátorů daňového zatížení při mezinárodním srovnání a 

také předmětem daňové konkurence162. Ve spojitosti s cílem přilákat zahraniční kapitál 

a vytvořit konkurenceschopné domácí podnikatelské prostředí také Česká republika 

postupně snižovala sazbu daně z příjmů právnických osob. Tuto skutečnost znázorňuje 

následující graf a tabulka, ze které je patrné, že původně stanovená výše daňové sazby 

klesla o více než polovinu. 

 

Tabulka č. 22: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v letech 1993 - 2010  

Rok Procentní 
sazba Rok Procentní 

sazba Rok Procentní 
sazba 

1993 45 % 1999 35 % 2005 26 % 

1994 42 % 2000 31 % 2006 24 % 

1995 41 % 2001 31 % 2007 24 % 

1996 39 % 2002 31 % 2008 21 % 

1997 39 % 2003 31 % 2009 20 % 

1998 35 % 2004 28 % 2010 19 % 
Pramen: vlastní zpracování  

 

Graf č. 21: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v letech 1993 - 2010 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

                                                                                                                                               
společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditních společností nepodléhají této 
sazbě daně (tyto osoby mají samostatný základ daně, který se zdaňuje 15% sazbou). Do samostatného 
základu daně se v České republice dále zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích 
podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim podobná plnění.  
162 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. Praha: 
1. VOX, a. s., 2010. ISBN 978-80-86324-86-9. str. 129 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%



97 
 

Slevy na dani mají na výpočet konečné daňové povinnosti odlišný dopad než 

odčitatelné položky. Jejich účinek je mnohem intenzivnější, protože se částka slevy 

odečítá přímo od vypočtené daně. V zákoně o daních z příjmů (§ 35) se do roku 2010 

setkáme s absolutní slevou a slevou relativní163.  

 

Schéma č. 22: Absolutní a relativní slevy na dani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Slevy na dani můžeme ještě rozdělit na dva základní druhy: 

• slevy na dani související se zaměstnáváním zdravotně hendikepovaných 

osob, 

• slevy na dani související s investiční politikou státu. Tyto slevy podporují 

především zahraniční investory. Když je poplatníkovi přislíbena 

investiční pobídka a zároveň splňuje podmínky dané zákonem o daních 

z příjmů, může poplatník využít tuto slevu na dani. 

 

Nejen sazba daně, ale i jiné atributy konstrukčních prvků daně (např. různé 

metody odpisování majetku, možnosti odpočtu různých druhů nákladů, další různé 

daňové úlevy či slevy) mají vliv na efektivní zdanění českých firem. Následující graf 

znázorňuje závislost implicitní sazby daně na statutární sazbě daně z příjmů korporací 

v České republice. 

 

                                                 
163 Od roku 2011 dochází ke zrušení relativní slevy z důvodu častého zneužívání. 

SLEVY NA DANI 

absolutní relativní 

18 000 Kč 
(za 1 zaměstnance se 

zdravotním postižením) 

60 000 Kč 
(za 1 zaměstnance s těžším 

zdravotním postižením) 

50 % vypočtené daně 
(pokud zaměstnává nejméně 
25 zaměstnanců, z toho více 
než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením) 
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Graf č. 22: Vliv statutární sazby daně na efektivní zdanění korporací v ČR 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Opět pomocí metody nejmenších čtverců byla odhadnuta regresní přímka ve 

tvaru: 

ŷ = 4,0323 + 0,8822x 

ze které pomocí parametru b1
164 lze vyvodit, že při zvýšení statutární korporativní sazby 

o 1 % se implicitní sazba v průměru zvýší o přibližně 0,88 %. Statistická významnost 

jednotlivých parametrů je znovu testována pomocí t-testu a vhodnost celého modelu 

pomocí F-testu. Oba testy jsou prezentovány v příloze č. 7. 

 

5.3 Změny ve zdanění korporací 
 

Daň z příjmů právnických osob je vzhledem k mobilitě svého základu 

předmětem daňové konkurence mezi jednotlivými státy Evropské unie a Česká 

republika byla této konkurenci přímo vystavena po vstupu do tohoto integračního 

seskupení. Mezi nejdůležitější systémové změny, které ovlivnily výnos daně z příjmů 

právnických osob, se řadí zejména: 

• výše zmíněný pokles sazby ze 45 % v roce 1993 na 19 % v roce 2010 

(i přesto, že Česká republika čelí ekonomické krizi), 

                                                 
164 Tento parametr udává sklon přímky. 
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• zavedení snížené sazby pro podílové, investiční a penzijní fondy, kdy 

dochází ke snížení sazby daně o 10 procentních bodů165, 

• změny v souvislosti s daňovou politikou (zkrácení dob odpisování, 

zvýšení vstupní ceny, zavedení a následné zrušení tzv. reinvestičního 

odpočtu u nově pořízeného dlouhodobého majetku), 

• zavedení systému investičních pobídek v roce 2000166, kdy došlo 

k nastartování procesu aktivní podpory zahraničních i domácích investic 

do vyspělých průmyslových technologií a vyrovnání úrovně investování 

s okolními transformujícími se ekonomikami167, 

• implementace směrnice o společném systému zdanění mateřských a 

dceřiných společností z různých členských států a směrnice o společném 

systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměně 

podílů týkajících se společností z různých členských států168,  

• rozšíření daňového základu: 

- omezení možnosti odpisování ztráty,  

                                                 
165 Do roku 2004 bylo zdanění podílových a investičních fondů ve výši 15 %. Po vstupu do EU byla od 
1. května 2005 daňová sazba pro tyto subjekty na 5 %. Řada členských států Evropské unie často entity 
kolektivního investování nezdaňuje, či zdaňuje pouze symbolickou sazbou. 
166 Dne 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Legislativní úprava 
investičních pobídek je obsažena i v dalších zákonech, zejména v zákoně o daních z příjmů a zákoně 
o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Investiční pobídky mohou 
být poskytnuty nově vzniklý nebo již existujícím společnostem, zahraničním i domácím investorům. 
167 Systém investičních pobídek je v České republice v současné době určen pouze pro obory 
zpracovatelského průmyslu, kde mohou investoři uplatnit slevu na dani z příjmů právnických osob po 
dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, získat podporu na vytvářená 
pracovní místa a podporu na školení a rekvalifikace. V současné době se ale ve světě stále více prosazuje 
trend výrazného posilování a investování do oblasti informačních technologií a strategických služeb. 
Česká ekonomika po letech výhodných přímých zahraničních investic v roce 2003 zaznamenala pokles. 
Z investic ve výši 8,5 miliardy USD v roce 2002 se investice v roce 2003 propadly na pouhých 2,5 
miliardy USD. Jedním z vlivů souvisejících s poklesem investic byl růst mezd a s tím související náklady 
na zaplacení pracovní síly. Rekordní výše zahraničních investic dosáhla Česká republika v roce 2005, kdy 
jejich objem dosáhl 11,6 miliard USD. V roce 2008 přilákala ČR zahraniční investice v hodnotě 10,731 
miliardy dolarů a měřena objemem těchto investic byla 32. zemí světa.  
168 V souvislosti se vstupem ČR do EU byla k 1. 5. 2004 do zákona o daních z příjmů novelou 
č. 438/2003 Sb. implementována směrnice č. 90/435/EHS, o společném zdanění mateřských a dceřiných 
společností, a to formou osvobození od daně z příjmů právnických osob (zejména dividend a podílů na 
zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti). Splňuje-li mateřská a dceřiná společnost 
příslušné podmínky uvedené v § 19 odst. 3 a 4 ZDP, jsou vyplácené podíly na zisku osvobozeny od daně 
z příjmů.  Počínaje 1. 5. 2004 byl zákonem o daních z příjmů stanovený podíl ve výši 25 %. V souvislosti 
s novelizací zákona se pro další období snižuje povinný podíl, kterým se minimálně mateřská společnost 
podílí na základním kapitálu dceřiné společnosti ve vztahu k osvobození příjmů z dividend a podílů na 
zisku takto: 

• pro valné hromady konané v intervalu 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 na 20 %,  
• pro valné hromady konané v intervalu 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 na 15 %,  
• pro valné hromady konané po 1. 1. 2009 na 10 %. 
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- zrušení slevy na dani ve výši poloviny daně sražené 

z vyplácených dividend, 

• zúžení základu daně - změny odpisové politiky, zvýšení limitu na 10 %, 

pokud se bude jednat o dary ve prospěch veřejných vysokých škol a 

veřejných výzkumných institucí,  

• posílení konkurenceschopnosti a zavedení nové daňové úlevy na podporu 

vědy a výzkumu, (tj. možnost odečtu 100 % výdajů vynaložených na 

výzkum a vývoj od základu daně), 

• změna postupu při zdaňování úrokových výnosů u právnických osob 

(zrušením srážkové daně u úrokových příjmů, uplatňované v letech 1998 

až 2003, která se započítávala na celkovou daňovou povinnost uvedenou 

v daňových přiznáních za související období; dopad na celkovou výši 

inkasa daně v roce 2004 byl částečně eliminován úpravou poslední 

známé povinnosti pro účely stanovení záloh na daň z přiznání, která se 

počínaje zálohovými obdobími započatými v roce 2004 již nesnižovala 

o daň vybranou srážkou z úrokových příjmů v roce 2003).  

 

Při hodnocení vlivu těchto legislativních změn169 je nutné vzít v úvahu 

skutečnost, že výnos daně vybírané srážkou byl v roce 2003 o 3,4 mld. Kč vyšší než 

v roce 2002 a jeho podstatný přírůstek byl zaznamenán v posledním čtvrtletí roku 2003. 

To bylo způsobeno očekávanou legislativní změnou k 1. 1. 2004 (zrušení slevy na dani 

ve výši poloviny daně srážené z dividendových příjmů), kdy poplatníci využili možnost 

uplatnit slevu a vypláceli dividendy a podíly na zisku ještě v roce 2003. Při zohlednění 

všech shora uvedených vlivů dosáhlo inkaso srážkové daně srovnatelné úrovně a také 

předpokládané dopady byly reálné.  

Inkaso výnosově významnější složky, tj. daně z příjmů právnických osob 

odráželo především růstové tendence ekonomiky, které se projevovaly příznivými 

hospodářskými výsledky většiny poplatníků.   

                                                 
169 Došlo k novelizaci i související právní normy, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kdy byla přijata poslanecká novela č. 176/2003 Sb., která 
s účinností od 12. 6. 2003 umožnila tvořit daňové opravné položky z titulu ručení za celní dluh. Dopad 
této změny byl odhadován navrhovateli ve výši cca 9,3 mil. Kč, ve skutečnosti však byl 5krát vyšší a 
dosáhl 43,3 mil. Kč. 
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Jak již bylo zmíněno v rámci teoretické části této práce, pro posouzení 

výhodnosti daňové jurisdikce je třeba vždy zvážit implicitní sazbu daně. Následující 

graf zachycuje vývoj výnosu daně z příjmů právnických osob vyjádřený v procentech 

HDP, nominální a implicitní korporativní daňové sazby v České republice v letech 1995 

až 2008.  

 

Graf č. 23: Vývoj nominální a implicitní sazby daně a výnosu DPPO v % HDP v ČR 

 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

 

Z grafu lze zaznamenat pokles výnosů z korporativních daní ve druhé polovině 

devadesátých let. Souviselo to s poklesem statutární sazby daně v tomto období 

(ze 45 % na 39 % v roce 1997). Rovněž to souviselo s hospodářskou recesí, která 

českou ekonomiku postihla v letech 1996 a 1997. V tomto období došlo k bankrotu 

bank a rovněž k likvidaci mnoha firem. Podniky, které se stabilizovaly, si připsaly nízké 

zisky, popř. vykázaly ztrátu, kterou uplatnily v rámci snížení daňových základů 

v dalších letech. Pak ale dochází k jevu opačnému, a to k nárůstu výnosu i přes další 

pozvolný pokles statutární daně. Po roce 2000 lze sledovat jasný trend růstu podílu daně 

z příjmů právnických osob na HDP, který souvisí s ozdravováním ekonomiky. 

K poklesu dochází v roce 2008 v důsledku celosvětové ekonomické krize. 

V oblasti přímých daní dochází na celém světě k poklesu daňových sazeb při 

současném rozšiřování základu daně. V praxi to znamená, že přestože se daňová sazba 
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snižuje, společnosti se mohou dostat do situace, kdy jejich konečná daňová povinnost 

vzroste oproti období, kdy jejich příjmy byly zdaňovány vyšší sazbou daně. Tato 

okolnost nastává v důsledku rozšiřování základu daně, na který se aplikuje (nižší) sazba 

daně. K rozšíření základu daně dochází např. zpřísněním pravidel nízké kapitalizace170 

či prodloužením doby daňového odpisování. Tento celosvětový trend se projevuje 

rovněž v České republice. V roce 2008 klesla sazba daně na 21 % a byla méně než 

poloviční v porovnání s 45% sazbou daně v roce 1993, kdy došlo k zavedení univerzální 

daně z příjmů právnických osob v rámci nové daňové soustavy. 

 

5.4 Odpisová politika ČR 
 

Jak bylo zmíněno (viz kapitola 2.3), v souvislosti s daňovou politikou státu není 

rozhodující jen výše daní, ale i struktura daňového břemene a zejména konstrukce 

daňového základu. Jednou ze zásadních nákladových položek, které výrazně ovlivňují 

ekonomickou pozici firem, jsou odpisy dlouhodobého majetku. V podmínkách České 

republiky je legislativní úprava odpisování aktiv shodná jak pro podnikající fyzické 

osoby, tak i právnické osoby. 

Přesné vymezení této nákladové položky je pro stát velmi důležité, proto je 

v zákoně o daních z příjmů odpisům věnována dostatečná pozornost. Právní norma 

ošetřuje jednak výši vstupní ceny dlouhodobého majetku, jednak dobu a způsob 

odpisování.  

Daňová popř. i účetní legislativa respektuje inflační prostředí tím, že valorizuje 

hranice pro uznávání nákladů běžného období, které jsou jednorázovým výdajem 

(valorizace hranice pro vstupní cenu dlouhodobého majetku, technického zhodnocení 

apod.), avšak neumožňuje modifikovat vstupní cenu majetku takovým způsobem, aby 

došlo i k valorizaci odpisů. Systém odpisování z historické ceny vede při inflačním 

růstu cen k podhodnocení odpisů (nákladů), k vykázání vyššího fiktivního zisku a 

k jeho zdanění na úkor majetkové podstaty podniku. Následující tabulka znázorňuje 

vývoj hranice vstupní ceny, která umožňuje zařadit majetek mezi dlouhodobá aktiva. 

 

 

                                                 
170 Nízkou kapitalizací je stanoven limit daňové uznatelnosti finančních nákladů a ostatních nákladů 
souvisejících s úvěry a půjčkami, pokud přesáhnou 1 mil. Kč. Vztahuje se na půjčky a úvěry mezi 
spojenými i nespojenými osobami. 
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Tabulka č. 23: Vývoj hranice vstupní ceny dlouhodobého majetku 

Období Vstupní cena 
hmotný majetek nehmotný majetek171 

1993 - 1995 10 000 Kč 20 000 Kč 
1996 - 1997 20 000 Kč 40 000 Kč 
1998 - 2010 40 000 Kč 60 000 Kč 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Právní úprava v České republice umožňuje podle charakteru dlouhodobého 

hmotného majetku (DHM) zatřídit majetek172 do odpovídající odpisové skupiny. Každé 

skupině odpovídá minimální doba odpisování. V roce 1993 bylo stanoveno 

5 odpisových skupin s dobou odpisování 4, 8, 15, 30 a 50 let, která byla postupně 

upravována až na současných 3, 5, 10, 20, 30 a 50 let. Od roku 1999 se zkrátila doba 

odpisování ve 2. a 3. odpisové skupině na 6 a 12 let. Tato změna se však na inkasu daně 

z příjmů neprojevila výrazně negativně, a naopak přispěla k rychlejší obměně zejména 

strojního a přístrojového vybavení. Další výhodou úprav pouze ve 2. a 3. odpisové 

skupině byla i skutečnost, že movité věci zařazené do těchto skupin nelze běžně 

používat i pro soukromou potřebu, tudíž se přínos projevil výhradně v oblasti 

podnikání. 

V roce 2005 dochází k dalším výrazným změnám v oblasti odpisování 

dlouhodobého hmotného majetku. Byl rozšířen počet odpisových skupin na sedm a 

doba odpisování v první, druhé a třetí odpisové skupině se opět zkrátila173. V následující 

tabulce je znázorněn vývoj doby odpisování od roku 1993, kdy musí tato doba činit 

minimálně daný počet let u příslušného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 V letech 2000 - 2003 byl dlouhodobý nehmotný majetek ze zákona o daních z příjmů vypuštěn a jeho 
definice zůstala pouze v předpisech o účetnictví. 
172 podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
173 U osobních automobilů a autobusů zůstává zachována čtyřletá doba odpisování se zdůvodněním, že 
tato doba je na spodní hranici průměrné doby odpisování ve standardních evropských ekonomikách. 
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Tabulka č. 24: Vývoj doby odpisování DHM 

Odpisová 
skupina 

Třídění DHM 
(příklady) 

Doba odpisování v letech 

1993 -
1994 

1995 - 
1998 

1999 - 
2003 2004 2005 - 

2007 
2008 - 
2010 

1 
počítače, 
kancelářská 
technika 

4 4 4 4 3 3 

1a) osobní automobily - - - - 4 - 

2 
většina pracovních 
strojů, automobily, 
nábytek 

8 8 6 6 5 5 

3 
kovové a ocelové 
konstrukce, 
klimatizace 

15 15 12 12 10 10 

4 
budovy z lehkých 
hmot 30 30 20 20 20 20 

5 
budovy a stavby 
pro průmysl, byty a 
nebytové prostory 

50 45 30 30 30 30 

6 
administrativní 
budovy a obchodní 
domy 

- - - 50 50 50 

Pramen: vlastní zpracování 

 

V roce 2008 se prodloužila doba odpisování osobních aut. Zrušila se odpisová 

skupina 1a), kam auta patřila, a ty se přesunuly do skupiny 2 s delší dobou odpisování. 

To platilo i pro automobily, které se již odpisovat začaly. Do té doby bylo možné 

daňově odepsat jen auto, jehož vstupní cena nepřesáhla 1,5 milionu korun. Od roku 

2008 lze dát do nákladů ve formě odpisů i plnou pořizovací cenu dražšího auta. 

Podobně jako docházelo ke změnám v odpisování hmotného majetku, měnily se 

i postupy pro stanovení daňových odpisů u dlouhodobého nehmotného majetku. Od 

zavedení nové daňové soustavy v roce 1993 do konce roku 2000 se dlouhodobý 

nehmotný majetek (DNM) zařadil stejně jako hmotný majetek do příslušné odpisové 

skupiny podle přílohy ZDP. Jak již bylo zmíněno, v letech 2001 až 2003 nebyl DNM 

daňovou legislativou upraven, pouze zde174 byla zmínka, že účetní odpisy nehmotného 

majetku jsou daňově uznatelným nákladem. Rokem 2004 byla problematika odpisování 

nehmotného majetku opět řešena v zákoně o daních z příjmů, kdy došlo nejen 

k vymezení dlouhodobého nehmotného majetku z daňového hlediska175, ale rovněž byla 

stanovena délka a metoda odpisování. V následujícím roce došlo ke zkrácení doby 

odpisování u softwaru ze 48 měsíců na 36 měsíců a nově byly z kategorie ostatního 

                                                 
174 § 24 odst. 2 písmeno v) ZDP v daných letech 
175 Odvozuje se od účetního pojetí DNM, nezahrnuje však goodwill, a dále musí pro něj platit, že byl 
pořízen za úplatu (popř. vkladem, darováním nebo děděním) anebo vytvořen ve vlastní režii za účelem 
obchodování s ním nebo k jeho opětovnému poskytování. 
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nehmotného majetku vyčleněny nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, čímž došlo ke 

zkrácení jejich doby odpisování ze 72 na 36 měsíců. Tyto změny platí dodnes. Doba 

odpisování DNM v roce 2004 a v dalších letech je zachycena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 25: Vývoj doby odpisování DHM 

Kategorie nehmotného majetku 
Doba odpisování v měsících 
2004 2005 - 2010 

Audiovizuální dílo 18 18 
Software 48 36 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - 36 
Zřizovací výdaje 60 60 
Ostatní nehmotný majetek 72 72 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Doba odpisování nehmotného majetku je stanovena v měsících, jedná se tedy 

o časové odpisy176. Kromě vlastníka může DNM odepisovat i poplatník, který k majetku 

nabyl právo užívání za úplatu na základě smlouvy. Je-li smlouva sjednána na dobu 

určitou, pak se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané v této 

smlouvě. V opačném případě (smlouva na dobu neurčitou) se odpisy stanoví dle 

zákonné úpravy, která je uvedena výše.  

Poplatník má právo, nikoliv povinnost majetek daňově odpisovat, proto lze pro 

daňové účely odpisování posunout, či přerušit. Pro neuplatnění odpisů se rozhoduje 

především v případě, kdy by plné uplatnění odpisů vedlo k daňové ztrátě nebo 

nedovolilo uplatnit odčitatelné položky či slevy na dani v plné výši. V dalších letech 

pak lze pokračovat v odpisování, jako kdyby k přerušení nedošlo. 

V souvislosti s investiční aktivitou firmy velmi úzce souvisí i tzv. reinvestiční 

odpočty. Reinvestice je cílená forma motivace poplatníků k pořizování investic a 

možnost částečně zmírnit dlouhodobou finanční zátěž, kterou investice do hmotného 

majetku obecně představují. Mají relativně zvýhodnit investice v oblasti ekologie, 

zemědělství a lesnictví. 

Do roku 2004 představoval reinvestiční odpočet daňovou podporu v podobě 

odčitatelné položky od kladného základu daně nad rámec odpisů u nově pořízeného 

dlouhodobého hmotného majetku zatříděného do 1., 2. nebo 3. odpisové skupiny při 

                                                 
176 Odpisování začíná vždy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zaevidován. 
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splnění určených podmínek177. Položka se uplatňovala podílem ze vstupní ceny majetku 

a to diferencovaně dle platného znění ZDP178. Výše reinvestičního odpočtu znázorňuje 

tabulka č. 26. 

 

Tabulka č. 26: Reinvestiční odpočet do konce roku 2004 

Druh hmotného majetku  Odpočet 
Majetek zařazený do 1. - 3. odpisové skupiny  10 % 
Zařízení pro čištění a úpravu vod, třídící a úpravárenská 
zařízení na zhodnocení druhotných surovin 

15 % 

Stroje pro zemědělství a lesnictví 20 % 
Pramen: vlastní zpracování 

 

V souvislosti s reformou veřejných financí a požadavkem zjednodušování právní 

úpravy došlo od 1. ledna 2005 k zániku reinvestičního odpočtu u hmotného majetku a 

novým institutem, který tento odpočet nahradil, se stal zvýšený odpis hmotného majetku 

v prvním roce odpisování. Tento postup platný dodnes je jednodušší a není podmíněn 

vykázáním základu daně a jinými podmínkami zachování nároku reinvestičního 

odpočtu včetně následné kontroly plnění podmínek. Nejedná se však o výdaj nad rámec 

odpisů, pouze o výhodnější časový průběh odpisování. Poplatník tak může odepsat 

majetek pouze do výše 100 % vstupní ceny (třebaže bonifikace spočívá v urychlení 

odpisování), zatímco s využitím reinvestičního odpočtu uplatnil 110 - 120 % vstupní 

ceny.  

Původním záměrem bylo zkrátit dobu odpisování ještě více, ale prostředky na to 

vyhrazené (asi čtyři miliardy korun) byly vynaloženy na podporu investic do výzkumu. 

Podniky si totiž mohly nově odečíst od základu daně každou investici do výzkumného 

vývoje hned dvakrát (jednou v rámci výdajů jako nákladovou položku a podruhé jako 

odčitatelnou položku dle § 34 ZDP).  

V důsledku zrychlování daňových odpisů (s výjimkou odpisů 

z administrativních budov) tak v průběhu minulých let docházelo k neustálému 

zužování daňového základu daně z příjmů právnických osob. Dalším významným 

                                                 
177 Reinvestiční odpočet mohl uplatnit první vlastník majetku nebo první nájemce majetku, šlo-li 
o majetek pronajatý formou finančního leasingu, pokud zároveň pronajímatel byl prvním vlastníkem 
majetku a sám si reinvestiční odpočet neuplatnil. Poplatník byl vázán vlastnictvím takového majetku po 
dobu tří let, jinak musel odpočet vrátit. Reinvestiční odpočet nebylo možné uplatnit u osobních 
automobilů, nábytku, spotřební elektroniky apod. 
178 § 34 odst. 3 ZDP 
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zúžením základu této daně bylo zavedení odčitatelné položky na investice na vědu a 

výzkum, která je svým rozsahem nejvyšší v Evropě. Tyto kroky spolu s rozsáhlým 

systémem daňových úlev (prázdnin) pro nové investice způsobovaly, že se postupně 

zužoval základ daně, avšak v důsledku narůstajících výsledků hospodaření firem 

(zejména síťových monopolů nebo velkých společností, které nepůsobí na plně 

konkurenčních trzích) nedošlo k poklesu inkasa daně z příjmů právnických osob. 

 

5.5 Další faktory ovlivňující zdanění korporací 
 

Rozsáhlé spektrum podmínek a strukturálních faktorů má vliv na péči 

o podnikatelské prostředí. K těm nejvýznamnějším patří nastavení adekvátních 

motivačních podmínek pro subjekty a to takovým způsobem, jenž by vedl ke 

zvýšenému zájmu investovat do podnikání. Nastavení daňových nástrojů a možností je 

evidentním důkazem snahy státu podpořit investiční aktivity podnikatelských subjektů. 

Podstatným faktorem ovlivňujících zdanění firem v oblasti uplatnění a rozšíření 

daňových výdajů bylo zavedení možnosti odpisu pohledávek od roku 1995. 

Jednorázově lze odepsat hodnotu pohledávky v případě jejího prodeje nebo postoupení, 

avšak pouze do výše příjmu z tohoto prodeje nebo postoupení. Pohledávky se splatností 

do konce roku 1994 bylo možné postupně zahrnout do daňových nákladů ve výši 10 %, 

od roku 1998 se odpis zvýšil na 20 % jejich jmenovité hodnoty, resp. pořizovací ceny. 

Nepromlčené pohledávky splatné po roce 1994 se mohly stát součástí daňových nákladů 

formou daňově uznatelných opravných položek, jejichž výše se odvíjela od doby, která 

uplynula od lhůty splatnosti.   

 

Tabulka č. 27: Výše opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po roce 
1994 

Doba po splatnosti pohledávky Výše opravné položky 
6 měsíců 20 % 
12 měsíců 33 % 
18 měsíců 50 % 

24 měsíců 66 % 

30 měsíců 80 % 

36 měsíců 100 % 
Pramen: vlastní zpracování 
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Podmínkou pro tvorbu opravné položky vyšší než 33 % do konce roku 2003 a 

než 20 % od roku 2004 je účinné vymáhání pohledávky ze strany poplatníka, např. 

podáním návrhu na soudní, rozhodčí nebo správní řízení. 

Dalším významným aspektem, který má zásadní význam pro rozhodování 

podnikatelských subjektů, jsou náklady, které souvisí se zaměstnanci. Do základu daně 

se samozřejmě promítají mzdové náklady, pokud jejich výplata je nárokovaná, avšak 

větší pozornost je věnována povinným odvodům sociálního pojištění179, které za 

zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Daňově uznatelné je pojistné, které bylo odvedeno 

nejpozději do jednoho měsíce po skončení zdaňovacího období. Navíc o pojistné, které 

zaměstnavatel srazil zaměstnancům z mezd a v dané lhůtě neodvedl, je povinen daňový 

základ zvýšit. 

Česká republika je charakteristická vysokým podílem pojistného a naopak 

nízkým podílem zdanění příjmů fyzických osob, což vyplývá z tradice převzaté 

z období centrálně plánované ekonomiky a projevuje se jako model hodný následování 

v konstrukci nového daňového systému. Do koncepce se promítá dlouhodobý kulturní 

vliv Rakouska a Německa, který formoval základní rysy českého daňového systému. 

Tento trend je zachován, jak prokazují následující tabulka a graf, které uvádějí podíl 

sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu vybraných zemí a OECD.  

 

Tabulka č. 28: Vývoj podílu sociálního pojištění na celkovém zdanění ve vybraných 
zemích v letech 1998 - 2008 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ČR 44,3 43,5 44,2 43,9 44,2 43,6 42,3 42,9 43,7 43,5 43,8 

Maďarsko 33,5 30,2 29,3 29,7 30,3 30,5 30,1 31,3 32,1 32,7 32,5 

Německo 40,5 39,3 39,0 39,8 40,3 40,5 40,7 39,9 38,4 36,6 36,4 

Polsko 32,7 39,2 39,5 41,1 39,1 39,3 39,0 37,3 35,8 34,3 n.a. 

Rakousko 33,9 34,1 34,1 32,8 33,3 33,5 33,7 34,3 34,4 33,7 33,5 

Slovensko 40,5 39,6 41,5 43,1 44,0 41,7 41,4 40,2 39,9 39,8 40,7 

OECD celkem 24,9 25,0 24,9 25,6 25,9 26,1 26,0 25,5 25,3 25,2 n.a. 

Pozn. n.a. - data nejsou k dispozici 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 

                                                 
179 Sociální pojištění se v České republice dělí na dvě velké podskupiny, a to na: 

• sociální zabezpečení, jež je reprezentováno důchodovým pojištěním, státní politikou 
zaměstnanosti a nemocenským pojištěním, 

• veřejné zdravotní pojištění. 
Vybrané pojistné na veřejné zdravotní pojištění je příjmem jednotlivých zdravotních pojišťoven. Část 
pojistného se přerozděluje pomocí k tomu určenému fondu mezi zdravotními pojišťovnami. Sociální 
zabezpečení v České republice je příjmem státního rozpočtu a je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., 
v platném znění. Je spravováno státními orgány správy sociálního zabezpečení. 
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Je zde patrné, že podíl sociálního pojištění v podmínkách České republiky 

převyšuje podíl v jiných zemích, což snižuje konkurenceschopnost naší ekonomiky, 

neboť pojistné hrazené zaměstnavateli značně ovlivňuje cenu pracovní síly. 

 

Graf č. 24: Vývoj podílu sociálního pojištění na celkovém zdanění ve vybraných zemích 
v letech 1998 - 2008 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 

 

Vysoké sazby sociálního pojištění v České republice jsou dlouhodobě 

kritizovány. V roce 2009 došlo ke snížení sazeb a další jeho snižování bylo 

naplánováno na letošní rok, kdy se měly sazby snížit z 25 % na 24,1 %. V souvislosti se 

současnou situací zůstaly sazby v roce 2010 neměněny a plánované snížení se posouvá 

na rok 2011. Další podstatnou změnou je zvýšení stropu pro odvod sociálního pojištění. 

Rovněž se ruší i nově zavedené protikrizové opatření (v roce 2009) ve formě slev na 

pojistném pro zaměstnavatele. 

V roce 2008 došlo ke stanovení maximální hranice vyměřovacího základu pro 

pojistné ve výši 48násobku průměrné mzdy, čímž se částečně snížily vedlejší náklady 

práce, zvýšila konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. Motivací zavedení 

těchto stropů bylo vytvoření vhodnějších předpokladů pro zaměstnávání vzdělané a 

kvalifikované pracovní síly, expertů i zahraničních odborníků v ČR. V rámci balíčku 

opatření, které měly omezit deficit veřejných financí, byl maximální vyměřovací základ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

ČR

Maďarsko

Německo

Polsko

Rakousko

Slovensko

OECD - Total



110 
 

od roku 2010 zvýšen o polovinu, tj. na 72násobek průměrné mzdy. Počet osob, kterých 

se maximální vyměřovací základ týkal, ještě více klesl180. 

Postupně byly do oblasti zdaňování příjmů promítány i další daňové nástroje na 

podporu odvětvových politik ve formě daňové uznatelnosti příspěvků zaměstnavatele na 

penzijní připojištění počínaje rokem 2000 a na životní pojištění v následujícím roce, 

odčitatelné položky ve výši 30 % výdajů vynaložených na žáky ve středních odborných 

učilištích od roku 1999, jejíž odůvodnění pominulo od roku 2005 v souvislosti se 

změnou školského zákona, a dále odpočtu výdajů na výzkum a vývoj ve výši 100 % 

vynaložených výdajů od roku 2005. Uvedené úpravy sledující snižování daňového 

zatížení byly v řadě případů kompenzovány úpravami sledujícími naopak rozšíření 

základu daně z příjmů. 

Při zavádění zmíněných úprav do zákona byl kladen malý důraz na 

systematičnost. Zavádění systémových změn za pochodu však bylo nezbytné, což 

dokazuje režim srážkové daně uplatňované pro úrokové příjmy právnických osob, který 

je svou podstatou velmi jednoduchý a zajišťuje okamžitý výběr daně (provedením 

srážky je daňová povinnost vyrovnána). Na druhé straně však dochází k deformaci 

jednotných podmínek z hlediska podnikatelských aktivit, neboť druh příjmů je při 

aplikaci tohoto režimu důvodem k rozdílnému zdanění. Uplatňování srážkové daně lze 

obhájit, neboť tento způsob výběru daně je obecně doporučován v období zásadních 

ekonomických změn, což bylo v České republice právě období na počátku 90. let. 

Postupně však sílilo poznání, že z hlediska spravovatelnosti daně dosáhla srážková daň 

na úrokové příjmy u právnických osob svého zenitu a naopak se začalo projevovat 

logické chování poplatníků, kteří se snažili využít nižší míru zdanění tohoto druhu 

příjmu. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí srážkovou daň u výnosových úroků 

u právnických osob zrušit a tento druh příjmu podrobit stejnému daňovému režimu jako 

ostatní podnikatelské aktivity.  K tomuto opatření došlo od roku 1998, i když srážková 

daň byla zachována, avšak nebyla již konečnou daní, nýbrž se z rozpočtových důvodů 

započítávala na celkovou daňovou povinnost. Vzhledem k postupnému poklesu 

úrokových sazeb došlo od roku 2004 také ke zrušení zálohového systému srážkové daně 

a od té doby již úrokové příjmy podléhají standardnímu režimu zdanění. Zmapování 

postupného vývoje zdanění úrokových výnosů u právnických osob pouze dokládá 

objektivitu postupného „nabalování“ původní zákonné úpravy. 

                                                 
180 V roce 2009 měl maximální vyměřovací základ dopad na necelé 3 % zaměstnanců. 



111 
 

Proces rozšiřování zákonné úpravy o další nové a někdy nesourodé dílčí prvky 

do konstrukce zdanění se s velkou intenzitou projevovaly také v návaznosti na181: 

• Různé reciproční zásahy vyvolané prohlubujícími se deficity 

rozpočtového hospodaření, které kladly důraz na požadavek rozšiřování 

základu daně. Tím docházelo k zavedení různých limitů daňové 

uznatelnosti vybraných výdajů, resp. k prodloužení období dopadu 

reprodukce vynaložených výdajů na základ daně. Například se jednalo 

o zavedení limitu vstupní ceny osobních automobilů nebo zavedení 

6. odpisové skupiny (50 let) pro administrativní budovy. 

• Změny právních úprav, na které zdanění navazuje nebo z nich přebírá 

pojmy a definice, kde např. i obchodní zákoník má významný počet 

novel. Rovněž zde vystupuje i potřeba vyhovět relativně širokým 

pravidlům stanovených směrnicemi Evropské unie a rovněž i změny 

v účetních předpisech, které se orientují na zajištění informací pro 

vlastníky a investory.  

• Zvýhodnění některých operací, které reprezentují zejména oceňovací 

rozdíly při vkladech majetku, jejichž existence není provázena 

odpovídajícími finančními toky a tím vedou k využívání jako nežádoucí 

daňová optimalizace. V praxi se tak postupně s různou intenzitou 

projevoval fenomén oceňovacího efektu, který se sice postupně dařilo 

minimalizovat, ale jeho eliminace trvala poměrně dlouho. 

• Použití ustanovení zákona jako určité sankce postihující nežádoucí 

chování poplatníků – účetních jednotek, jestliže např. snižují základ daně 

již při zaúčtování nákladu v případě, kdy existence závazku nemá vliv na 

cash flow poplatníka. Taková operace se projevuje na straně poplatníka 

snížením daňové povinnosti, ale s pozitivním dopadem na jeho cash 

flow. Tyto situace nabývají na intenzitě v situaci, kdy náklad a závazek 

mají přímý dopad na povinnosti vůči veřejným rozpočtům, což bylo 

charakteristické pro povinnosti při placení pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění. Daňový zákon byl využit jako nástroj pro 

                                                 
181 Reforma zdaňování příjmů a majetku. Praha: MFČR, 2008. Url: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr
/xsl/ek_rvf_kompletni_material.html 
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restrikce nežádoucího chování poplatníků a podmínka zaplacení 

dotčeného pojistného pro jeho daňovou uznatelnost znamenala další 

odklon od vazby na účetnictví, což daňovou úpravu nesporně 

komplikuje. Na druhé straně je tento nástroj velmi účinný, byť narušuje 

systémovost základních principů zdanění a je dalším okruhem v širokém 

počtu výjimek. 

• Změny v účetnictví, jehož výsledky mají podat pravdivý obraz pro 

rozhodování vlastníků a potencionálních investorů, ale nelze je plně 

akceptovat pro daňové účely, a to jak z důvodu možného 

neodůvodněného zvýhodnění na straně účtujícího poplatníka na straně 

jedné, tak i naopak tvrdého dopadu při převzetí postupu v účetnictví na 

straně druhé. Zde je nesporným reprezentantem daňový režim penále a 

pokut ze závazkových vztahů, které jsou od roku 2001 účtovány 

předpisem, pro účely zjištění základu daně jsou rozhodující až částky 

zaplacené, resp. věřiteli přijaté. 

• Restituce, režimy pronájmu, zásahy do majetku ze strany nájemců, 

ukončení nájmů a tím nezbytnosti definování a kvantifikace nepeněžního 

příjmu v případě, kdy výsledky zásahů do majetku nebyly nájemcem po 

ukončení nájmu odstraněny. 

• Systémové změny základní procesní normy – zákona o správě daní a 

poplatků, která oproti původní úpravě byla velmi brzy přizpůsobena 

požadavku univerzální průřezové normy, která nebude řešit specifika 

charakteristická pouze pro jednotlivé daně.  

• Řešení vybraných okruhů hospodářské politiky státu prostřednictvím 

daňových nástrojů. Poměrně často je oblast daně z příjmů ovlivňována 

z důvodů prosazení tzv. odvětvových politik, která jsou více či méně 

racionální z pohledu spravovatelnosti daně, resp. náročnosti jednotlivých 

institutů (např. tzv. reinvestice, investiční pobídky, podpora vědy a 

výzkumu, podpora rozvoje bydlení atd.). 

 

V praxi řada prováděných úprav také potvrdila jisté negativum, že postih 

chování skupiny poplatníků, jež se snaží legálně vyhnout daňové povinnosti, má však 

komplexní dopad na všechny poplatníky a nepopiratelně komplikuje zákonnou 
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úpravu182.  Původně jednoduchý systém se stával složitějším a stále více nepřehledným, 

což se projevilo mimo jiné i růstem nákladů na daňovou správu, ale na druhé straně je 

třeba konstatovat, že došlo i k výraznému propracování zákona. 

 

5.6 Reforma veřejných financí a zdanění korporací od ledna 2008 
 

Počínaje rokem 2008 došlo ve zdaňování příjmů ke zcela zásadním změnám, 

které co do rozsahu a svého obsahu nemají obdoby od roku 1993. Tyto změny183 jsou 

obsaženy v části první, čl. 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Účelem těchto změn bylo: 

• optimalizovat příjmy státního rozpočtu, 

• podpořit hospodářského růst, 

• posílit ochranu životního prostředí úpravou ekologických daní. 

Navržená opatření však měla rovněž zastavit vzestup výdajů finančních prostředků a 

zvyšující se podíl těchto výdajů na vývoji deficitů veřejných rozpočtů. Cílem úprav 

v oblasti zdanění byla snaha o pokles daňové kvóty zhruba o 3 procentní body do roku 

2010. Došlo ke snížení daní z příjmů a majetkových daní184, které bylo částečně 

kompenzováno zvýšením snížené sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %, 

zvýšením sazeb spotřebních daní a zavedením ekologických daní. Přesto patří 

důchodové daně svým výnosem stále k nejvýznamnějším a nejstabilnějším daním a 

pohybují se v rozmezí 21 - 27 % na celkových daňových příjmech, jak lze vidět 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 29: Podíl důchodových daní na celkovém daňovém výnosu (v %) 

Daň 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

DzPFO 13,81 13,94 14,18 13,17 13,54 13,34 13,43 13,66 12,91 12,46 11,68 11,79 10,54 10,63 

DzPPO 9,73 10,43 10,19 11,26 10,35 12,09 12,36 12,83 12,60 12,19 13,24 13,56 11,84 10,65 

Celkem 23,54 24,37 24,37 24,43 23,89 25,43 25,79 26,49 25,51 24,65 24,92 25,35 22,38 21,27 

Pramen: vlastní zpracování z dat MF ČR 
 

                                                 
182 Pro firmy se tak velkým problémem stává vysoká časová a administrativní náročnost spojená 
s daňovou agendou. Vloni zabralo českým firmám vyplnění daňového přiznání a plnění všech 
souvisejících povinností 557 hodin, tedy téměř 70 pracovních dní.  
183 Největší rozsah změn nastal u zákona o daních z příjmů, ale dotčeny byly všechny ostatní daňové 
zákony. 
184 V případě majetkových daní je významnou změnou rozšíření okruhu osob, které jsou osvobozeny od 
daně dědické i darovací. 
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V rámci daňové reformy došlo k novelizaci zákona o dani z příjmů, která 

zahrnovala postupné snižování sazby korporativní daně, jež pro zachování rozpočtové 

neutrality bylo kompenzováno rozšiřováním základu daně. Pro období let 2008 - 2010 

tak bylo schváleno snížení sazby daně z příjmů právnických osob následujícím 

způsobem: 

• 21 % ve zdaňovacím období započatém v roce 2008, 

• 20 % ve zdaňovacím období započatém v roce 2009, 

• 19 % ve zdaňovacím období započatém v roce 2010. 

 

Novela zároveň vázala uplatnění sazby daně na počátek zdaňovacího období 

oproti dřívější úpravě, kdy se aplikovala sazba daně platná k poslednímu dni 

zdaňovacího období. Tato změna je méně výhodná pro poplatníky, kteří uplatňují 

hospodářský rok.  

Reforma rovněž výrazně upravila pravidla nízké kapitalizace a s tím související 

omezení uznatelnosti finančních nákladů. Zavedla pojem „finanční náklady z úvěrů a 

půjček“, který zahrnuje nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i další související náklady, 

včetně nákladů na zajištění a zpracování úvěrů. Zahrnuje také poplatky za záruky. 

Daňová uznatelnost těchto finančních nákladů se začala posuzovat podle následujících 

pěti kritérií. Náklady nejsou daňově uznatelné, pokud: 

1. Maximální výše daňově uznatelných finančních nákladů 

Pro všechny půjčky a úvěry nesmí výše daňově uznatelných finančních 

nákladů přesáhnout výši aritmetického součinu průměrného stavu úvěrů 

v daném roce a jednotné úrokové míry, která se stanoví jako součet 

aritmetického průměru 12měsíčních referenčních úrokových sazeb, které 

byly zjištěny k poslednímu dni příslušného měsíce pro danou měnu, a 

přirážky ve výši 4 procentních bodů. 

2. Daňová neuznatelnost podřízených dluhů 

Za daňově uznatelné nejsou považovány takové finanční náklady z úvěrů 

a půjček, které jsou podřízeny jiným závazkům dlužníka. 

3. Úroky vázané na hospodářský výsledek (zisk) 

Daňově neuznatelné jsou rovněž finanční náklady plynoucí z úvěrů a 

půjček, u kterých úrok nebo výnos je zcela nebo částečně odvozován 

z výsledku hospodaření poplatníka. 
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4. Nízká kapitalizace - úvěry a půjčky od nespojených osob 

Pro účely zdanění nejsou uznatelné náklady, pokud jde o částku, o kterou 

úhrn všech úvěrů a půjček od nespojených osob v průběhu zdaňovacího 

období převyšuje šestinásobek vlastního kapitálu (od roku 2009 pak 

čtyřnásobek vlastního kapitálu). 

5. Nízká kapitalizace - úvěry od spojených osob  

Za daňově uznatelné nejsou považovány finanční náklady na půjčky a 

úvěry od spojených osob, jejichž výše přesahuje dvojnásobek (dříve 

čtyřnásobek), v případě bank nebo pojišťoven trojnásobek (dříve 

šestinásobek) výše vlastního kapitálu. 

Uvedená kritéria číslo 1 až 4 se neuplatnila v případě, že finanční náklady 

poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýšily celkově jeden milion korun. Do úvěrů a 

půjček se nepočítaly úvěry a půjčky, z nichž úroky byly součástí vstupní ceny majetku, 

a dále bezúročné úvěry a půjčky.  

Na konci roku 2008 došlo ke schválení další novely zákona o daních z příjmů, 

která mimo jiné upravila stávající pravidla nízké kapitalizace. Omezení daná nízkou 

kapitalizací dlužníka se tak se zpětnou platností netýkají nezajištěných úvěrů 

poskytnutých nespojenými osobami, zejména bankami, a není závazně stanovena 

nejvyšší přípustná úroková míra. Pravidla nízké kapitalizace nadále dopadají na úvěry a 

půjčky poskytnuté spojenými osobami nebo spojenými osobami zajištěné, na úvěry a 

půjčky podřízené a na finanční náklady závislé na zisku. Novela zákona o daních 

z příjmů zvýšila poměry mezi výší úvěrů a půjček od spojených osob a výší vlastního 

kapitálu, podle kterých se omezuje daňová účinnost úroků, na původní úroveň, tj. 

šestinásobek, v případě, kdy dlužníkem je banka nebo pojišťovna, resp. čtyřnásobek 

u ostatních poplatníků. 

Reforma dále zavedla dodanění neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti 

více jak 36 měsíců nebo došlo k jejich promlčení. V případě následné úhrady je možné 

o hodnotu splněného závazku snížit základ daně. Zákon uvádí řadu výjimek, kdy se toto 

ustanovení neuplatní (např. závazky z titulu smluvních sankcí, zálohy, úvěry nebo 

půjčky).  

U finančního leasingu skončila výhoda zrychleného odepsání majetku do 

nákladů a od 1. ledna 2008 se změnily: 
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• podmínky pro daňovou uznatelnost nájemného (a to maximálně do výše 

99 % úhrnu nájemného). Omezení se týká nájemného, které je hrazeno 

do výše 1 mil. Kč ročně, 

• minimální doba pronájmu, která byla stanovena odlišně u movitého 

majetku (je shodná s minimální dobou odpisování v příslušné odpisové 

skupině) a u nemovitostí se zvýšila z 8 na 30 let, 

• sazba srážkové daně z nájemného u finančního pronájmu placeného do 

zahraničí (zvyšuje se z 1 % na 5 %), 

• podmínky odepisování u pronajímatele, který bude nově uplatňovat 

odpisy podle běžných pravidel pro odpisování (rovnoměrné nebo 

zrychlené odpisy), speciální časové odpisování majetku pronajatého 

formou finančního leasingu se ruší. 

 

Od 1. ledna 2008 došlo pro většinu příjmů podléhajících srážkové dani ke 

sjednocení sazby srážkové daně na 15 % (kromě výše uvedeného nájemného 

u finančního leasingu v případě plateb do zahraničí, kde byla sazba stanovena na 5 %). 

Od 1. ledna 2009 mělo dojít k dalšímu snížení této sazby z 15 % na 12,5 % (opět kromě 

již zmíněného nájemného u finančního leasingu a kromě příjmů nerezidentů uvedených 

v § 36 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u kterých by měla být zachována 

sazba 15 %), avšak v důsledku ekonomické krize k tomuto snížení nedošlo. 

Do 30. června 2007 mohl investor podle původní úpravy využívat desetileté 

daňové prázdniny, pokud mu byl poskytnut příslib investiční pobídky. Kromě změn 

v podmínkách poskytování investičních pobídek185 došlo také k úpravě v daňové 

oblasti, kdy se zkrátily daňové prázdniny na 5 let. Tato změna platila jen pro nové 

investice, daňová zvýhodnění poskytnutá do 30. června 2007 zůstala beze změn. 

Od 1. 1. 2008 byla do zákona o dani z příjmů zakomponována možnost 

daňového poplatníka uplatňovat osvobození u příjmů z dividend, které jsou vyplácené 

subjekty ze třetích zemí, tzn. nejenom ze členských států EU. Takto vyplacené 

dividendy musí být přijaty mateřskou společností se sídlem v ČR nebo stálou 

provozovnou společnosti sídlící v EU, která je umístěna na území České republiky. 

                                                 
185 Hlavní změnou bylo rozšíření podpory i na menší investory, protože požadovaný objem investice byl 
snížen z dosavadních 200 milionů na 100 milionů Kč a v oblastech s vysokou nezaměstnaností dokonce 
na 60 milionů Kč. V příloze č. 8 je uveden přehled přislíbených investičních pobídek od dubna 1998 do 
července 2010 do jednotlivých krajů České republiky. 
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Osvobození je vázáno ještě na další podmínky uvedené v zákoně o daních z příjmů. 

Rovněž došlo k osvobození převodů podílů v dceřiné společnosti. Podmínky pro 

uplatnění osvobození od daně jsou stejné jako pro osvobození dividend. 

Mezi další změny patřilo zrušení osvobození příjmu z úrokového výnosu 

z hypotečních zástavních listů, pouze však z těch, které byly emitovány od roku 2008. 

Dále se také zrušil odpočet ve výši 30 % výdajů na výuku učňů (§ 34 ZDP). 

Daňovou reformou se rozšířila editační povinnost správce daně. Od roku 2008 

má poplatník možnost požádat o závazné posouzení k problematice rozlišení 

technického zhodnocení a oprav a udržování majetku, posouzení výdajů na výzkum a 

vývoj, které je možné odečíst od základu daně a k problematice způsobu rozdělení 

nákladů, které nelze přiřadit pouze zdanitelným příjmům.  Podání uvedených žádostí je 

zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 tis. Kč. 

 

5.7 Vliv ekonomické krize na zdanění korporací 
 

Ke zmírnění dopadů současné celosvětové hospodářské krize přistoupila rovněž 

Česká republika, která přijala opatření zaměřená mj. na podpůrná řešení v období 

hospodářské recese. Jedním z těchto opatření byla novelizace zákona o daních z příjmů, 

která upravovala mimo jiné i rychlé odpisování hmotného majetku, jež se promítlo i do 

finančního leasingu186. 

                                                 
186Opatření se dotkla nejen výše daní, ale také změn v sociální oblasti. Jedním z protikrizových opatření 
v oblasti sociálního a zdravotního pojištění bylo snížení sazby sociálního zabezpečení, kdy zaměstnanci 
z hrubých mezd odvedou 6,5 % namísto 8 % a zaměstnavatelé zaplatí 25 % z hrubých mezd, což je 
pokles o 1 %. Od 1. srpna 2009 vstoupila v platnost novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která zavedla degresivní slevy na odvodech na sociálním 
pojištění pro zaměstnavatele. Čím menší plat zaměstnanec pobíral, tím větší slevu na něj mohl 
zaměstnavatel dostat. Podnikatel obdržel slevu na pojistném za každého zaměstnance, jehož mzda byla 
nižší než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru. Výše slevy pak 
činila 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem 
nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Sleva na sociálním pojištění však měla své omezení, 
mohla maximálně dosáhnout 25 % zaměstnancova vyměřovacího základu. Uplatnění slev na pojistném 
mělo zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět 
k udržení zaměstnanosti. Tato sleva šla uplatnit zpětně, tj. i za rok 2009. Vzhledem k narůstajícímu 
deficitu státního rozpočtu byla tato sleva v rámci úsporných opatření zrušena ještě na konci roku 2009. 
Jednalo se o další nesystémový krok, který zvýšil administrativní náročnost podnikatelských subjektů 
(úprava softwarů, zaškolení zaměstnanců apod.).  
Úsporná opatření označovaná jako tzv. Janotův úsporný balíček, kterým se novelizovalo patnáct zákonů 
z oblasti daní, sociálního zabezpečení a zdravotnictví, měla zabránit nepříznivému vývoji veřejných 
financí v roce 2010. Jednou ze zásadních změn bylo zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod, kdy se 
základní sazba zvýšila na 20 % a snížená sazba vzrostla z 9 % na 10 %. Další změnou v daňové oblasti 
bylo zvýšení sazby daně z nemovitostí o 100 % (kromě tří druhů pozemků a staveb), čímž by při 
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Společnosti mají obvykle možnost volby mezi lineárním a zrychleným 

odpisováním. Zrychlené odpisování neznamená, že by majetek byl odepsán za kratší 

dobu, ale je odepsán relativně rychleji. To znamená, že největší částky vstupní ceny 

investice vstupují do nákladů v prvních letech a později se snižují. Odpovídá to modelu, 

kdy se předává největší část hodnoty do výrobků a zkracuje se tím životnost a později 

rychle morálně i fyzicky stárne. Pro zrychlené odpisy jsou dány odpisové koeficienty, 

které pro rok 2009 (stejně jako pro rok 2010) znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 30: Odpisové koeficienty pro zrychlené odpisy 

Odpisová 
skupina 

V  prvním roce 
odpisování 

V dalších letech 
odpisování 

Pro zvýšenou 
zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 

Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Naproti tomu model s rovnoměrnými odpisy předpokládá rovnoměrné 

opotřebování a kromě prvního roku je roční odpisová sazba pro všechna další období 

stejná. Tabulka č. 31 prezentuje odpisové sazby v roce 2009 (stejné i pro rok 2010). 

 

Tabulka č. 31: Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisy 

Odpisová 
skupina 

Sazba v prvním 
roce odpisování 

Sazba pro další 
roky odpisování 

Sazba pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 

Pramen: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

V rámci protikrizového balíčku byla přijata novela zákona o daních z příjmů 

č. 216/2009 Sb., která nově upravuje mimořádné odpisy, jež se staly alternativou 

                                                                                                                                               
zachování všech ostatních jejích parametrů mělo dojít také k dvojnásobnému výběru této daně. Rovněž 
došlo ke zvýšení spotřebních daní. 
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k odpisům rovnoměrným a zrychleným. Jejich aplikace však měla omezenou platnost. 

Základní podmínky pro jejich uplatnění byly následující: 

• pořízení majetku od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, 

• poplatník je 1. vlastníkem majetku, 

• majetek zařazený v 1. skupině je odpisován 12 měsíců, a to rovnoměrně 

od měsíce následujícího, 

• majetek zařazený v 1. skupině je odpisován 24 měsíců, a to nejprve 

rovnoměrně 12 měsíců do 60 % pořizovací ceny a dalších 12 měsíců 

rovnoměrně do 40 % pořizovací ceny, 

• technické zhodnocení nezvyšuje pořizovací cenu majetku. 

Za pořízení majetku v období 1. 1. 2009 až 30. 6. 2010 se považovalo uvedení 

majetku do stavu způsobilého k užívání v daném období, což v praxi znamenalo, že 

např. počítač zakoupený v prosinci 2008 splňující podmínky pro uvedení do užívání 

v lednu 2009 mohl být odpisován mimořádně, zatímco automobil zakoupený v červnu 

roku 2010 splňující podmínky pro uvedení do užívání až v červenci roku 2010 

mimořádně odepsán být nemohl.  

Mimořádné odpisy šlo využít i v období, které nebylo vymezeno jako zdaňovací, 

ale za které bylo podáno daňové přiznání. Pokud skončilo před účinností novely, bylo 

možné mimořádné odpisy použít pouze v případě, že lhůta pro podání daňového 

přiznání uplynula až po účinnosti novely (20. 7. 2009). Mimořádné odpisy tedy nebylo 

možné uplatnit formou podání dodatečného přiznání. 

Technické zhodnocení mimořádně odpisovaného majetku pak nezvýšilo jeho 

vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídilo do odpisové skupiny, ve 

které byl zatříděn hmotný majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno, a 

odpisovalo se samostatně jako hmotný majetek. Tedy s volbou rovnoměrných nebo 

zrychlených odpisů (nikoliv mimořádných). Pro tento majetek se použila v prvním roce 

odpisování sazba pro první rok odpisování. Každé další technické zhodnocení následně 

zvýší vstupní cenu prvního technického zhodnocení a dále se pro zhodnocený majetek 

použije sazba či koeficient pro zvýšenou vstupní či zůstatkovou cenu. Pokud by byla 

cena mimořádně odpisovaného majetku zvýšena jinak než technickým zhodnocením, 

daňový odpis se stanoví ze změněné vstupní či zůstatkové ceny od měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém ke zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny hmotného majetku došlo. 
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Další pravidla pro aplikaci mimořádných odpisů byla tato:  

• mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, přitom 

povinnost zahájit odpisování je počínaje následujícím měsícem po dni, 

v němž byly splněny podmínky pro odpisování, 

• při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze 

uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období, a 

• odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

Mimořádné odpisy nebylo možné uplatnit u zápustek, forem, modelů a šablon 

apod.187 Pro hmotný majetek uvádí zákon o daních z příjmů několik případů, kdy se 

postupuje při daňovém odpisování speciálním způsobem188. 

Zavedení mimořádných odpisů majetku během 12 či 24 měsíců se promítlo i do 

možnosti rychlejšího uplatnění nákladů na finanční pronájem tohoto majetku. Nájemné 

u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného 

podle § 30a zákona o daních z příjmů (mimořádné odpisy) bylo považováno jako 

daňově uznatelný náklad za podmínky, že doba nájmu u hmotného majetku 

odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) trvala nejméně 12, resp. 24 měsíců. Aby 

mohlo být nájemné uplatněno během této krátké doby nájmu do daňově uznatelných 

nákladů, musel pronajímatel majetek odpisovat v souladu s § 30a zákona o daních 

z příjmů, tj. mimořádně. 

Nebylo rozhodující, zda byl nájemce prvním nájemcem. U předčasného 

ukončení finančního pronájmu majetku odpisovaného mimořádně se za daňový náklad 

uznala pouze poměrná část nájemného připadající na skutečnou dobu nájmu. 

O nedaňovou část nájemného nebylo možné navýšit vstupní cenu hmotného majetku. 

  

                                                 
187 § 30 odst. 4 a 5 ZDP 
188 Jedná se o následující situace: 

1. Časové odpisování hmotného majetku se (podle § 30 odst. 4 ZDP) aplikuje na: 
• otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí 

hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, 
• na dočasné stavby a důlní díla, a 
• hmotný majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným 

předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně. 
Roční odpis se v tomto případě stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. 

2. Časové odpisování se uplatní (podle § 30 odst. 6 ZDP) také u technického zhodnocení 
provedeného na nemovité kulturní památce. V tomto případě se ale roční odpis stanoví ve výši 
jedné patnáctiny vstupní ceny (zaokrouhlení na celé koruny nahoru je jako v předchozím). 

3. Poslední skupinou speciálně odpisovaného majetku jsou matrice, zápustky, formy, modely a 
šablony. Roční odpis u tohoto majetku se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby 
použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků. 
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6 Doporučení ke zvýšení ekonomické účinnosti 
korporativního zdanění v ČR 

 

Pro zabezpečení konkurenceschopnosti ekonomiky by měl být vytvořen daňový 

systém bez deformací zajišťující efektivnost a transparentnost. Zvyšování 

konkurenceschopnosti, podpora ekonomického růstu, růst pracovních příležitostí, 

podpora motivace k podnikání a legální ekonomické aktivity bezprostředně souvisí 

především s daní důchodovou, u níž se pozornost soustřeďuje zejména na statutární 

sazbu daně z příjmů právnických osob, konstrukci daňového základu, daňovou cenu 

práce a na oblast minimalizace dvojího zdanění. 

V současné době je oblast zdanění příjmů v České republice předmětem odborné 

i laické diskuse, která často vede k názorovým konfrontacím. Bezpochyby daně patří 

k silným nástrojům vlády, jež ovlivňují ekonomický růst, přerozdělují důchody ve 

společnosti a ovlivňují chování obyvatel a podnikatelských subjektů žádoucím směrem. 

Při početných změnách daňového systému lze za klíčové mezníky jeho vývoje 

považovat následující: 

• 1993 - došlo k přizpůsobování systému veřejných příjmů novým 

ekonomickým podmínkám, což způsobilo zásadní změnu, jejímž 

výsledkem bylo zavedení zcela nového daňového systému, 

• 2004 - došlo k implementaci legislativy Evropské unie, což v konečném 

důsledku vedlo k začlenění České republiky do evropského integračního 

seskupení, 

• 2008 - byl nastartován proces konsolidace veřejných rozpočtů, který se 

v první fázi projevil především přizpůsobováním daňového systému. 

 

Celková míra zdanění (tzv. souhrnná daňová kvóta) se v České republice 

v posledním desetiletí pohybuje v rozmezí od 33,3 - 37,4 % hrubého domácího 

produktu (viz tabulka č. 16). Touto mírou zdanění se řadí do poněkud různorodé 

skupiny zemí, kterou tvoří především jižní státy Evropské unie (Malta, Španělsko, 

Portugalsko, Kypr, Bulharsko), sousední Polsko a překvapivě Velká Británie. K zemím 

s nízkou mírou zdanění (kolem 29 % HDP) patří zejména tři pobaltské republiky, Irsko, 

Rumunsko a v posledních letech také Slovensko, které se do této kategorie přesunulo ze 

skupiny zemí zahrnující ČR, do které spadalo na konci minulého století. Další skupinu 
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Graf č. 25: Daňový mix 

Pramen: vlastní zpracování na základ
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html
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Graf č. 26: Vývoj podílu DPFO a DPPO na celkových daňových příjmech 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Fiskální výhled České republiky. Praha: MFČR, 2010. Url: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html 

 

Přestože došlo k postupnému snižování sazby daně z příjmů korporací, je Česká 

republika v oblasti důchodových daní charakteristická relativně vysokým podílem daně 

z příjmů právnických osob na celkovém daňovém břemeni, který je doprovázen nízkým 

podílem daně z příjmů osob fyzických. Hypotéza č. 1 uvedena v úvodu práce se 

potvrdila. 

 

Graf č. 27: Podíl DPFO a DPPO na celkových daňových příjmech ve vybraných zemích 
EU v letech 2005 - 2008 

 
Pozn.: * vážený průměr 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 
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Korporativní daň se svou výší v jednotlivých zemích světa liší. Evropané 

odvedou na dani ze zisku firem méně než v ostatních zemích světa. Podíl této daně na 

všech daňových příjmech se pohybuje v zemích EU přibližně od 7 % do 10 % a Česká 

republika se stále pohybuje nad průměrem těchto zemí. Daňové zatížení korporací v ČR 

je tedy disproporčně vysoké ve srovnání se zeměmi Evropské unie a hypotéza č. 2 se 

také potvrdila. 

 

Graf č. 28: Podíl DPPO na celkových daňových výnosech 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 
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právnických osob je jedním z důvodů ke změně sídla firmy189. Pro stát je proto velmi 

důležité, aby v zemi udrželi velké společnosti190, které zaměstnávají tisíce zaměstnanců 

a které mají vliv na celou řadu dalších dodavatelských firem. V součastné době jsou 

ekonomickým motorem domácí ekonomiky většiny zemí OECD a hlavním zdrojem 

nových pracovních míst malé společnosti, které by se měly podpořit nižšími daněmi, 

protože i přes vysoké odvody na zdravotním a sociálním pojištění se stále těmto 

subjektům vyplatí být OSVČ, a to zejména kvůli dvojímu zdanění.  

Od roku 1999 došlo v Česku ke snížení sazby daně z příjmů právnických osob 

z 35 % na letošních 19 %. V současné době je tak sazba daně z příjmů právnických 

osob v Česku jedna z nejnižších z vyspělých zemí světa. Je však třeba podotknout, že i 

přes razantní snížení statutární sazby zaznamenalo efektivní zdanění vyjádřené 

implicitní sazbou daně, která má daleko větší vypovídací schopnost pro daňové zatížení 

firem, daleko menší změny. Tuto skutečnost prezentuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 32: Meziroční změny ve statutárním a efektivním zdanění v ČR 

Rok Změna statutární sazby Změna implicitní sazby 
2004 - 3 % - 2 % 

2005 - 2 % - 4 % 

2006 - 2 %   0 % 

2007   0 %   0 % 

2008 - 3 %   0 % 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 

 

Na základě této skutečnosti a také v důsledku propadu výběru daně z příjmů 

právnických osob lze konstatovat, že by již neměla být snižována statutární sazba daně 

z příjmů korporací, ale pozornost by měla být věnována konstrukci základu daně. Je 

zapotřebí provést určité změny ve zdanění korporací především z důvodu: 

• provázanosti s dalšími právními předpisy, 

• návaznosti na vývoj legislativy Evropské unie, 

• odstranění neodůvodněného zvýhodnění některých subjektů. 

                                                 
189 I přes pokles daňových sazeb dochází ke kontinuálnímu růstu počtu českých firem, které přesouvají 
své sídlo do daňových rájů, především z důvodu příliš častých změn legislativy. Kromě nízkého nebo 
žádného zdanění oceňují  zejména přívětivější podnikatelské prostředí.  
190 Velké zahraniční společnosti mohou totiž svoji výrobu přesunout do levnějších lokalit ve východních 
zemích.  
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Zpřesnění a doplnění zákona o daních z příjmů tak, aby byl lépe využitelný 

v praxi, způsobí potlačení negativních daňových optimalizací a významně se také sníží 

administrativní zátěž, jak na straně zdaňovaných subjektů, tak na straně správců daně. 

Odstranění neodůvodněného daňového zvýhodnění či znevýhodnění poplatníků bude 

mít pozitivní vliv na soutěžní prostředí.  

S účinností od roku 2010 mohou účetní jednotky využít pro účetní odpisování 

majetku tzv. metodu komponentního odpisování majetku191, jejíž použití je podle 

účetních předpisů dobrovolné a zcela v kompetenci účetních jednotek. Tato možnost 

byla zavedena novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které vedou účetnictví. Zákon o daních z příjmů v současné době nemá legislativní 

úpravu, která by řešila problematiku metody komponentního odpisování majetku, proto 

je nutné z důvodu právní jistoty reagovat na změnu v účetních předpisech. 

Hlavním důvodem pro zavedení účetní metody komponentního odpisování 

majetku v předpisech upravujících účetnictví je, že tato metoda lépe zohledňuje 

skutečnou životnost majetku v účetnictví, která však může být pro různé účetní jednotky 

různá. Je tak možné přesněji odpisovat části majetku s různou dobou životnosti a 

přesněji odpisovat technické zhodnocení. Daňové odpisování nezohledňuje dobu 

životnosti majetku a je koncipováno s ohledem na fiskální dopady do veřejných 

rozpočtů. Z hlediska daně z příjmů by se k účetní metodě komponentního odpisování 

majetku nemělo přihlížet192, jinak by došlo k narušení obecného principu, že účetní 

odpisy (kromě některých výjimek) nejsou pro stanovení základu daně akceptovatelné. 

Navíc výměna komponenty charakteru opravy bude představovat daňově uznatelný 

náklad a zároveň na opravu bude možné tvořit daňově uznatelnou rezervu. V případě, že 

výměna komponenty bude charakteru technického zhodnocení, dojde ke kapitalizaci 

majetku. Technické zhodnocení se pak do daňově uznatelných nákladů dostane pomocí 

daňových odpisů (rovnoměrných nebo zrychlených) ze zvýšené vstupní ceny.  

                                                 
191 Metoda komponentního odpisování majetku stanovuje, že účetní jednotka může odpisovat pomocí této 
metody stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 
Komponentou se rozumí určená část majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění 
celého majetku a doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku. V komponentním 
odpisování jde vlastně o rozdělení pořizovací ceny na odpovídající počet komponent v odpovídající 
hodnotě, přičemž každá z komponent má různou dobu životnosti. Vzhledem k odlišné životnosti ve 
srovnání s životností celého majetku je možné komponentu nahradit, a tudíž pořídit samostatně. 
192 Veškeré operace související s použitím metody komponentního odpisování majetku budou z výsledku 
hospodaření pro účely stanovení základu daně vyloučeny. 
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Současná úprava posuzování podmínek pro odpočet položky snižující základ 

daně z titulu poskytování darů do zahraničí (Evropská unie, Norsko, Island), která váže 

aplikaci odpočtu z titulu daňově uznatelného daru na podmínky stanovené státem, kde 

má příjemce daru své sídlo nebo bydliště, neodpovídá plně principům zakotveným 

relevantní judikaturou Soudního dvora EU193. Měly by být jasně stanoveny podmínky 

pro možnost snížení základu daně o dary poskytované zahraničním subjektům, čímž by 

se odstranil nesoulad s mezinárodně zakotvenými principy a stanovila jednotná kritéria 

pro daňovou uznatelnost přeshraničních darů. Rozhodujícím faktorem pro odpočet 

položky snižující základ daně z titulu darů do zahraničí by měla být skutečnost, zda je 

subjekt, který dar přijímá, a účel, pro který je dar poskytnut, srovnatelný se subjektem 

resp. účelem, který vyžaduje tuzemská právní úprava. Podpora veřejně prospěšného 

sektoru je totiž věcí každého státu, jenž si sám může zvolit, které společensky prospěšné 

cíle chce podporovat a jaké nástroje k tomu použije, včetně nástrojů daňových.  

Podle současné právní úpravy daně z příjmů právnických osob je obecně při 

porušení podmínek stanovených pro daňovou uznatelnost výdajů nutné vyloučit 

dotčené výdaje ze základu daně v době uplatnění těchto výdajů, a to formou 

dodatečného daňového přiznání. Tato úprava je odlišná od úpravy daně z příjmů 

fyzických osob a navíc nese komplikace a administrativní výdaje na straně poplatníka i 

správce daně. Daňová náprava porušení podmínky pro daňovou uznatelnost výdaje by 

měla být uskutečněna ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení této podmínky 

došlo. Tím by se odstranila povinnost podávat dodatečné daňové přiznání a zároveň by 

se sjednotila právní úprava pro fyzické a právnické osoby. Je třeba si uvědomit, že by 

tato změna měla za následek odložení zdanění z předcházejících let, čímž by mohlo 

dojít ke zdanění za různých podmínek (například zdanění rozdílnou sazbou daně), avšak 

zároveň by došlo k zamezení nežádoucího daňového „plánování“ a současně by klesla 

administrativní zátěž poplatníků a správců daně.  

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů došlo ke sjednocení 

minimální doby odpisování hmotného majetku s minimální dobou nájmu u finančního 

pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Při pořízení hmotného 

majetku formou finančního leasingu byla stanovena minimální dobu nájmu jak 

u hmotného movitého majetku, tak u nemovitého majetku. V roce 2009 došlo ke 

zkrácení minimální doby finančního pronájmu o půl roku u hmotného majetku 

                                                 
193 Stauffer C-386/04, Persche C-318/07  
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zařazeného ve 2. a 3. odpisové skupině. Doba odpisování v 1. odpisové skupině zůstala 

zachována. Stanovení minimální doby nájmu pro hmotný movitý majetek ve 4. a 5. 

odpisové skupině je zcela v kompetenci daňového subjektu, čímž dochází 

k neopodstatněnému a nesystémovému zvýhodnění části poplatníků, kteří si při pořízení 

tohoto majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci uplatní 

pořizovací cenu tohoto majetku rychleji oproti jiným způsobům pořízení majetku (např. 

nákup v hotovosti nebo pořízení na úvěr). Z tohoto důvodu by měla být jednoznačně 

stanovena minimální doba nájmu hmotného movitého majetku pořizovaného formou 

finančního leasingu, poněvadž je jednou z nezbytných podmínek pro uplatňování 

nájemného jako daňově uznatelného výdaje.  

Výše zmíněný zákon rovněž ovlivnil podmínky pro daňový odpis výnosových 

pohledávek, když zavedl povinnost soudního řešení pohledávek s rozvahovou hodnotou 

v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč jako nezbytné podmínky využití možnosti 

tvorby daňově uznatelných opravných položek. Nelze tedy daňově odepsat pohledávku 

s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč, která není řešena 

soudně, a to i když splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňově uznatelných 

opravných položek podle zákona o rezervách (zejména, že se jedná o pohledávku 

výnosovou, která při svém vzniku představovala zdanitelný příjem). Tento stav 

znevýhodňuje poplatníky, kteří i přesto, že pohledávku při jejím vzniku zdanili, 

nemohou tuto pohledávku daňově odepsat, pokud ji neřeší soudně. Mělo by proto dojít 

ke zmírnění podmínek pro daňově uznatelný odpis výnosových pohledávek nad 

200 000 Kč ve specifických případech.  

Struktura daní v České republice je netypická. Jak již bylo uvedeno, významnou 

úlohu má daň z příjmů právnických osob, jejíž výnos je vyšší než u daně z příjmů 

fyzických osob194. Přitom daň z příjmů firem je nejcykličtější daň195. Další atypičností 

českého daňového systému jsou téměř zanedbatelné majetkové daně. Ty mají 

z fiskálního hlediska tu obrovskou přednost, že jsou pořád stejné. Majetkové daně 

placené domácnostmi tvoří u nás méně než 0,5 % z celkového daňového břemene. Ve 

většině zemí činí podíl majetkových daní placených domácnostmi včetně daní 

dědických kolem dvou procent daňových výnosů. 
                                                 
194 Obvyklejší je, že daň z příjmů fyzických osob má tak nastavené sazby, aby její výběr byl vyšší než 
u firemních daní. To platí pro většinu evropských zemí. Jedním z důvodů je větší stabilita tohoto 
daňového příjmu. 
195 Když ekonomika roste, firmy mají velké zisky a platí vysoké daně, naopak v recesi se dostanou do 
ztráty a platí daň nulovou. 
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Pro český daňový systém je rovněž charakteristický vysoký podíl příspěvků na 

zdravotní a sociální pojištění na celkovém zdanění, kdy tento fakt má mimo jiné 

výrazný negativní dopad na investiční rozhodování podnikatelských subjektů. Zvyšují 

se tak náklady práce, což pak vede k její substituci kapitálem, případně k úniku 

k netradičním formám pracovních vztahů.  

 

Graf č. 29: Podíl sociálního pojištění na celkových daňových příjmech ve vybraných 
zemích196 v roce 2008 

 
Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 

 

Přestože došlo v České republice k nepatrnému snížení procentní sazby 

u sociálního pojištění, je jeho podíl na celkových daňových příjmech v porovnání 

s ostatními zeměmi značně vysoký a dosahuje téměř 45 %. V důsledku toho tak dochází 

ke snížení konkurenceschopnosti českých firem nejen v rámci evropského trhu, ale 

v celosvětovém měřítku. Hypotéza č. 4 týkající se vlivu sociálního pojištění na 

podnikatelské subjekty se potvrdila.  

V rámci reformy veřejný financí došlo ke změnám ve zdanění firem v České 

republice, kdy se snížila sazba daně z příjmů právnických osob, avšak tento pokles byl 

                                                 
196 AT - Rakousko, BE - Belgie, CZ - Česká republika, DK - Dánsko, FI - Finsko, FR - Francie, GE - 
Německo, GR - Řecko, HU - Maďarsko, IR - Irsko, IT - Itálie, LU - Lucembursko, NO - Norsko, PT - 
Portugalsko, SK - Slovensko, SP - Španělsko, SE - Švédsko, SW - Švýcarsko, UK - Velká Británie, US - 
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mimo jiné kompenzován zvýšením snížené sazby DPH, což ovlivnilo podnikatelské 

prostředí především v odvětvích poskytujících služby. 

Vlivem krize na finančních trzích světová ekonomika prochází nepříznivým 

obdobím, což výrazně znesnadňuje formulaci předpokladů budoucího vývoje. Je zřejmé, 

že celosvětová hospodářská recese ovlivní i vývoj české ekonomiky a zcela jistě dojde 

k výkyvům v daňových příjmech veřejného rozpočtu. 
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Závěr 
 

Daňový systém se řadí k jedněm z rozhodujících faktorů při rozhodování 

podnikových managementů. V tomto desetiletí až do roku 2008, kdy se začaly 

projevovat důsledky krize na finančních trzích, jež přerostly v celosvětovou 

ekonomickou krizi, se daňový systém České Republiky profiloval jako jeden 

z klíčových činitelů akcelerace ekonomického růstu státu. Daňové prostředí, ve kterém 

se firma pohybuje, působí na výši a rozdělování disponibilního zisku, výběr optimální 

majetkové a kapitálové struktury, formu investování, což přímo souvisí s finanční pozicí 

firmy, jejími jednotlivými aktivitami a působí i na výrobní faktory. Výše zdanění se tak 

stává jedním z důležitých kritérií pro volbu místa podnikání, a to jak pro zahraniční 

investory, tak pro domácí podnikatelské subjekty. Významným hlediskem, které má 

rovněž značný vliv na ekonomické chování firem, je administrativní složitost daní, 

jejich četnost a struktura v jednotlivých státech. V současné době rozdílné konstrukce 

korporativních daní odrážejí skrytou formu státních podpor jednotlivých zemí, proto je 

zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost efektivnímu zdanění. Na volbu investujících 

subjektů má tedy značný vliv nízké daňové zatížení a nízké náklady spojené s pracovní 

silou.  

Již před vstupem České republiky do Evropské unie bylo zapotřebí integrovat do 

národní legislativy nařízení EU. Členské státy se však brání přímé harmonizaci 

korporativních daní, neboť daně představují důležitý nástroj fiskální politiky. 

S postupným rozšířením evropského integračního prostoru došlo k nárůstu vlivu tzv. 

daňové konkurence a nové členské státy, které postupně razantně snížily sazbu 

korporativní daně za účelem přilákání zahraničních investorů, přiměly stávající členy 

upravit daňové zatížení firem.  

Cílem disertační práce bylo zhodnotit vývoj a současný stav korporativního 

zdanění České republiky jako činitele ekonomického růstu v podmínkách členství 

v Evropské unii se záměrem navrhnout opatření ke zvýšení ekonomické účinnosti 

daňového systému v oblasti daně z příjmů právnických osob. Dílčími cíly pak bylo 

zhodnocení dosavadních kroků reformy veřejných financí na zdanění firem a vliv 

finanční a ekonomické krize na transformaci daňového systému ČR se zaměřením na 

zdanění firem. Pro naplnění hlavního cíle byly v úvodu disertační práce stanoveny 

hypotézy, k jejichž verifikaci byla ve vlastním textu použita řada metod, především pak 
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metoda analýzy a komparace. V závěrečné kapitole je prezentováno stručné potvrzení či 

vyvrácení hypotéz: 

1. Daňový mix České republiky se vyznačuje vysokým podílem daně 

z příjmů právnických osob na celkovém daňovém břemeni. Většinou 

probíhá posouzení dle sazby daně, avšak to nemusí být relevantní, 

poněvadž při poklesu procentní sazby a současně rozšíření daňového 

základu dojde ke zvýšení zdanění firem. Pro Českou republiku platí, že 

má poněkud širší definici daňového základu. Hypotéza se potvrdila. 

2. Daňové zatížení korporací v České republice je disproporčně vysoké ve 

srovnání se zeměmi Evropské unie. Opět při pohledu na sazby daní 

z příjmů korporací je patrné, že ČR patří k zemím s nižší sazbou daně, 

nicméně jak již bylo prezentováno, daňové zatížení tomu neodpovídá a 

podíl daně ze zisku firem na celkových daňových výnosech, jakož i podíl 

firemní daně na HDP je v České republice mnohem vyšší než v EU, 

potažmo v zemích OECD. Hypotéza se potvrdila. 

3. Na efektivní zdanění korporací má statutární sazba daně menší vliv než 

konstrukční prvky daňového základu. Pro mezinárodní srovnání má 

daleko větší vypovídací schopnost implicitní sazba daně z příjmů 

korporací odrážející efektivní zdanění. Ta v sobě zahrnuje další 

konstrukční aspekty zdanění, které však podle výsledků jednoduché 

regrese ovlivňují efektivní zdanění v daleko menším rozsahu než 

statutární sazba daně. Hypotéza se nepotvrdila.   

4. Sociální pojištění jako skrytá forma zdanění snižuje 

konkurenceschopnost českých firem v rámci evropského trhu. 

Celosvětově patříme k zemím s nejvyšší sazbou povinného pojistného, za 

což jsme dlouhodobě kritizováni. Odvody podniků na zdravotní a 

sociální pojištění ve výši 34 % hrubých mzdových nákladů značně 

zdražují pracovní sílu, což odrazuje od podnikatelských aktivit na území 

České republiky. Hypotéza se opět potvrdila. 

 

V důsledku nutnosti stabilizace veřejných rozpočtů byla v roce 2008 přijata 

legislativní opatření, jež měla za následek změny v oblasti daně z příjmů, sociálního a 

zdravotního pojištění a zavedení nových ekologických daní. Reformní kroky v oblasti 
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zdanění firem se promítly především v postupném snížení sazby daně z příjmů 

právnických osob, dále v omezení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček, v dílčích 

změnách odpisové politiky, či ve zpřísnění tvorby zákonných opravných položek 

k nezaplaceným pohledávkám nad 200 tis. Kč. Cílem daňové reformy bylo zjednodušit 

a stabilizovat na dlouhé období stanovení základu daně, aby nedocházelo k neustálým 

změnám podmínek podnikání. 

Hospodářská krize a s ní spojené zpomalení tempa ekonomického růstu vyvolalo 

negativní tlaky na veřejné rozpočty jednotlivých ekonomik. V důsledku těchto 

skutečností byl v České republice přijat Národní protikrizový plán, který byl zaměřen 

především na snížení daňové zátěže pro podnikatele, urychlení odpisů, rozšíření podpor 

pro podnikání v zemědělství, stavebnictví a v dalších oblastech, vyšší podporu 

infrastrukturním projektům, posílení podpory exportu a další. Je však nutné si uvědomit, 

že finanční a ekonomická krize byla do české ekonomiky vnesena zvenčí, tudíž řešení 

leží také mimo dosah hospodářské politiky naší země a ke skutečnému oživení české 

ekonomiky dojde až po oživení růstu a obchodu ve světě obecně a především 

v eurozóně.  

Daňová politika se musí zaměřit na omezení prudkých a častých změn zdanění 

nastavením dlouhodobého rámce, na snížení administrativní a finanční náročnosti 

obsluhy daňového systému jak na straně podnikatelů, tak na straně státu, na omezení 

šedé ekonomiky, aby daňové zatížení dopadalo na všechny občany a obchodní 

společnosti rovnoměrně, a na harmonizaci základů daně a pojistného. 

Aktuálnost problematiky disertační práce, týkající se zdanění korporací v České 

republice, je dána několika příčinami. Vzrůstající propojování národních ekonomik má 

za následek vzájemnou konfrontaci různých daňových politik. V oblasti daně z příjmů 

korporací, které jsou součástí důchodových daní, je nejdůležitějším vnějším faktorem 

rostoucí daňová konkurence mezi jednotlivými zeměmi, a to zejména v rámci rozšířené 

Evropské unie. Jako hlavní úsilí se jeví podpora konkurenceschopnosti podnikatelského 

prostředí, aby nepříznivé aspekty daňové soustavy neodrazovaly domácí i zahraniční 

investory od umisťování finančních prostředků do podnikatelských aktivit na našem 

území.  

Předpokládaným přínosem disertační práce by mělo být v teoretické oblasti 

obohacení daňové teorie o specifika daňového systému České republiky a předložení 

syntetického materiálu determinujícího daňový systém a zdanění korporací. V praktické 
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oblasti by práce měla být zdrojem informací pro podnikatelskou, odbornou i laickou 

veřejnost a konečně v pedagogicko-didaktické oblasti by využití výsledků práce mělo 

spočívat v obohacení výuky ekonomických předmětů jako je Daně a daňová politika, 

Daně v Evropské unii, Aplikace daňového práva, případně v dalších předmět se 

zaměřením na daně a veřejné finance. Za přínosné lze považovat rovněž skutečnost, 

pokud předložená práce vyvolá další odbornou diskusi na zvolené téma. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Příjmy státního rozpočtu České republiky (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2007 2008 Indicator 

Přijmy celkem 1 025 883  1 063 941  Revenue, total 

Daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné) 900 648  929 895  Tax revenue (taxes, fees, premiums) 

v tom:       

daně z příjmů fyzických osob 102 137  94 957  Income taxes of natural persons  

daně z příjmů právnických osob 114 751  127 174  Income taxes of legal persons 

daň z přidané hodnoty 166 628  177 816  VAT 

zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb 
  v tuzemsku 131 591  125 538  

Special taxes, fees and charges  
  on goods and services in the CR 

poplatky a odvody v oblasti životního 
  prostředí 1 310  1 341  Pollution charges 

správní poplatky 4 119  4 115  Administrative fees and charges 

clo (do 30. 4. 2004) 24  8  Duties (until 30 April 2004) 

podíl na clech (od 1. 5. 2004) 1 411  2 196  Share in duties (from 1 May 2004) 

majetkové daně 10 576  10 410  Taxes on property 

pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 
  na státní politiku zaměstnanosti a veřejné 
  zdravotní pojištění 367 142  385 504  

Social security premium, contribution 
  to state employment policy and to  
  public health insurance 

z toho pojistné na důchodové pojištění 304 861  319 947  Pension insurance premiums 

ostatní daňové příjmy 959  836  Other tax revenue 

Nedaňové příjmy 23 285  27 156  Non-tax revenue 

v tom:       

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 
  organizací s přímým vztahem 10 791  16 132  

Revenue from own activity and transfers  
  of surpluses from organisations with  
  direct relation 

přijaté sankční platby a vratky transferů 5 085  2 763  
Sanction payments received  

  and transfers returned 

příjmy z prodeje nekapitálového majetku  
  a ostatní nedaňové příjmy 3 968  5 866  

Revenue from sale of non-capital  
  property and other non-tax revenue 

přijaté splátky půjčených prostředků 3 441  2 395  Received payments of loans 

z toho splátky půjčených prostředků 
  ze zahraničí  251  524  Payments of loans from ROW 

Kapitálové příjmy 1 243  1 170  Capital revenue 

z toho příjmy z prodeje dloudobého majetku 1 149  1 097  Revenue from sale of fixed assets 

Přijaté transfery 100 707  105 720  Transfers received 

v tom:       

neinvestiční přijaté transfery 85 987  93 163  Non-investment transfers received 

z toho:        

neinvestiční převody z Národního fondu 5 345  6 143  
Non-investment transfers from 

  National Fund 

neinvestiční transfery přijaté od EU 20 014  16 499  
Non-investment transfers received  

  from the EU  

investiční přijaté transfery 14 720  12 557  Investment transfers received 

z toho investiční převody z Národního  
  fondu 13 480  11 834  

Investment transfers from  
  National fund 

Pramen: Statistická ročenka  České republiky 2009. Praha: ČSÚ, 2009. Url: http://www.czso.cz/csu/2009
edicniplan.nsf/kapitola/0001-09-2009-0600 
 



 

Příloha č. 2: Členění daní dle klasifikace OECD 
 

Skupiny a 
podskupiny 

Název daňové kategorie 

1 000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 
1 100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

1 110 Z příjmů a ze zisků 
1 120 Z kapitálových výnosů 

1 200 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od společností 
1 210 Z příjmů a ze zisků 
1 220 Z kapitálových výnosů 

1 300 Nezařaditelné do 1 100 a 1 200 
2 000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

2 100 Zaměstnanci 
2 200 Zaměstnavatelé 
2 300 Samostatně výdělečné osoby nebo nezaměstnaní 
2 400 Nezařaditelné do 2 100, 2 200 a 2 300 

3 000 Daně z mezd a pracovních sil 
4 000 Daně majetkové 

4 100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 
4 110 Domácnosti 
4 120 Ostatní 

4 200 Pravidelné daně z čistého jmění 
4 210 Jednotlivci 
4 220 Společnosti 

4 300 Daně z nemovitostí, dědické a darovací 
4 310 Daně z nemovitostí a dědické 
4 320 Daně darovací 

4 400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 
4 500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

4 510 Z čistého jmění 
4 520 Ostatní nepravidelné  

4 600 Ostatní pravidelné daně z majetku 
5 000 Daně ze zboží a služeb 

5 100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 
5 110 Daně všeobecné 

5 111 Daň z přidané hodnoty 
5 112 Daně prodejní (obratové) 
5 113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

5 120 Daně ze speciálních zboží a služeb 
5 121 Spotřební daně 
5 122 Zisky z fiskálních monopolů 
5 123 Cla a dovozní daně 
5 124 Vývozní daně 
5 125 Daně z investičního zboží 
5 126 Daně ze speciálních služeb 
5 127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 
5 128 Ostatní daně ze speciálních zboží a služeb 

5 130 Nezařaditelné do skupin 5 110 a 5 120 

 

 

 



 

5 200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých činností 
5 210 Pravidelné daně 

5 211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 
5 212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 
5 213 Ostatní pravidelné daně 

5 220 Nepravidelné daně 
5 300 Nezařaditelné do skupin 5 100 a 5 200 

6 000 Ostatní daně 
6 100 Placené výhradně podniky 
6 200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné 

Pramen: vlastní zpracování 
  



 

Příloha č. 3: Podíl korporativních daní na celkových daňových příjmech v jednotlivých 
zemích OECD 

 
Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Austrálie 14,54 15,59 20,23 15,15 16,71 16,69 18,17 19,38 21,73 23,09 
Belgie 7,48 7,16 7,16 6,96 6,76 6,46 7,10 7,72 8,28 8,21 
Česká republika 9,69 10,65 9,85 11,48 11,82 12,28 12,44 11,96 13,03 13,44 
Dánsko 6,09 4,74 6,59 5,70 5,96 6,00 6,41 7,69 8,75 7,40 
Finsko 9,35 9,43 12,48 9,36 9,33 7,71 8,09 7,59 7,73 9,01 
Francie 5,96 6,55 6,91 7,62 6,60 5,75 6,36 5,51 6,76 6,80 
Irsko 10,63 12,07 11,85 12,17 13,18 12,96 11,98 11,18 11,90 10,89 
Island 3,06 3,41 3,28 2,94 2,50 3,37 2,72 4,86 5,79 6,12 
Itálie 7,02 7,70 6,89 8,36 7,53 6,63 6,86 6,84 8,07 8,78 
Japonsko 13,97 13,23 13,75 12,95 12,18 13,04 14,23 15,53 16,97 16,81 
Kanada 9,91 11,54 12,21 8,87 9,51 9,70 10,60 10,51 11,46 11,03 
Korea 11,42 8,92 14,13 12,28 12,77 15,33 14,30 15,97 14,34 15,06 
Lucembursko 19,40 17,45 17,81 18,40 20,43 19,22 15,33 15,41 13,83 14,86 
Maďarsko 5,55 5,89 5,69 6,07 6,10 5,82 5,77 5,67 6,29 6,96 
Německo 4,36 4,77 4,83 1,66 2,86 3,55 4,50 4,94 5,91 6,07 
Nizozemí 10,79 10,10 10,10 10,29 8,82 7,61 8,19 9,79 8,52 8,72 
Norsko 9,75 10,74 20,93 20,71 18,88 18,88 22,76 27,03 29,46 25,98 
Nový Zéland 10,60 11,37 12,36 11,39 12,46 13,59 15,48 16,77 15,78 14,16 
Polsko 7,28 6,87 7,42 5,74 6,18 5,54 7,01 7,53 7,05 7,86 
Portugalsko 9,57 10,71 11,36 10,01 9,90 8,27 8,74 7,96 8,51 10,15 
Rakousko 4,82 4,05 4,63 6,78 5,02 4,96 5,22 5,25 5,23 5,78 
Řecko 8,73 9,58 12,17 10,23 10,08 9,09 9,61 10,32 8,54 8,03 
Slovensko 8,82 8,77 7,65 7,83 7,57 8,33 8,20 8,67 9,89 10,22 
Španělsko 7,25 8,03 8,94 8,33 9,24 8,90 9,70 10,68 11,16 12,39 
Švédsko 5,42 5,76 7,62 5,77 4,81 5,08 6,28 7,54 7,54 7,86 
Švýcarsko 7,00 8,37 9,03 10,19 8,82 8,52 8,56 8,87 10,11 10,60 
Turecko 5,87 7,57 7,29 6,81 7,15 7,97 7,25 7,10 6,00 6,77 
USA 9,40 9,19 8,74 6,71 6,63 8,26 9,67 11,67 12,16 10,96 
Velká Británie 10,95 9,90 9,76 9,58 8,19 7,85 8,10 9,29 10,76 9,40 

Pramen: vlastní zpracování na základě metadat z http://stats.oecd.org/index.aspx (data extrahovaná 
20. července 2010) 
  



 

Příloha č. 4: Test statistické významnosti regresních parametrů a vhodnosti regresního 
modelu pro Evropskou unii 

 
 

Test jednotlivých parametrů pomocí t- testu197 

H0: parametr není statisticky významný (bi = 0),  

H1: parametr je statisticky významný (bi ≠ 0). 

 

Parametr Hodnota Směrodatná odchylka Testovací kritérium Hodnota P 
b0 7,654627115 2,731580813 2,80227 0,015976843 
b1 0,529478107 0,089640939 5,906655 0,0000717845 

Pramen: vlastní zpracování na základě regresní analýzy v programu MS-Excel 
 

Na základě výsledků mohu konstatovat, že s 95% pravděpodobností (hladina 

významnosti  α = 0,05) je parametr b0 statisticky významný, neboť p-hodnota pro tento 

parametr je 0,015976843, což je hodnota menší než stanovená hladina významnosti. 

Stejného výsledku je dosaženo i při testování parametru b1. Se stejnou 

pravděpodobností 95 % mohu tento parametr považovat za statisticky významný, když 

p-hodnota 0,0000717845 je opět menší než hladina významnosti α. 

 

Test vhodnosti modelu pomocí F-testu198 

H0: zvolený model není statisticky významný (b0 = b1 = 0),  

H1: zvolený model je statisticky významný (b0 ≠ b1 ≠ 0). 

 

ANOVA  Suma čtverců Testovací kritérium Významnost F 
Regrese 54,71653827 34,88857443 0,0000717845 
Rezidua 18,81987069   
Pramen: vlastní zpracování na základě regresní analýzy v programu MS-Excel 

 
Jak je z výsledků patrné, s pravděpodobností 95 % zamítám hypotézu H0 a 

přijímám alternativní hypotézu, že model je statisticky významný a lze jej pro daná data 

použít, neboť p-hodnota (0,0000717845) je menší než stanovená hladina významnosti 

(α = 0,05).  

                                                 
197 Test lze počítat ručně nebo pomocí p-hodnoty. P-hodnota znamená, jaká je pravděpodobnost, že by 
testovací kritérium dosáhlo své hodnoty, případně hodnot ještě více svědčících proti H0, pokud by H0 
opravdu platila. Čím menší p-hodnota, tím nepravděpodobnějšího výsledku (za předpokladu platnosti H0) 
bylo dosaženo. 
198 Test lze opět počítat ručně nebo pomocí p-hodnoty (významnost F). 



 

Příloha č. 5: Vývoj složek daňového kvóty jednotlivých členských států EU 
 
Belgie 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 17,7 17,3 17,5 17,7 17,5 17,1 17,4 17,5 17,2 17,0 17,2 
Nepřímé daně 13,5 13,8 13,7 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,3 13,1 
Sociální zabezpečení 14,2 14,2 13,9 14,1 14,3 14,2 13,9 13,6 13,5 13,6 13,9 

 
 
Bulharsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,7 7,7 7,0 7,6 6,4 6,7 6,0 5,7 6,0 7,2 7,0 
Nepřímé daně 13,5 13,7 15,0 14,6 14,4 15,8 17,5 18,7 19,4 18,9 18,6 
Sociální zabezpečení 9,1 10,0 11,0 10,0 9,5 10,6 10,5 10,3 8,7 8,7 8,1 

 
 
Česká republika 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,3 8,5 8,3 8,8 9,1 9,6 9,6 9,2 9,2 9,5 8,6 

Nepřímé daně 11,0 11,5 11,3 11,0 10,8 11,1 11,8 11,8 11,3 11,5 11,3 

Sociální zabezpečení 14,0 14,0 14,2 14,2 14,9 15,0 16,0 16,1 16,2 16,3 16,2 

 
 
Dánsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 30,1 30,3 30,5 29,5 29,3 29,6 30,4 31,9 30,7 30,1 30,0 
Nepřímé daně 18,3 18,3 17,2 17,4 17,5 17,4 17,6 18,0 18,1 18,0 17,4 
Sociální zabezpečení 1,0 1,6 1,8 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 

 
 
Estonsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 10,4 9,8 7,7 7,2 7,5 8,0 7,9 7,0 7,2 7,7 7,9 
Nepřímé daně 12,5 11,7 12,3 12,3 12,5 12,1 12,3 13,4 13,7 13,9 12,5 
Sociální zabezpečení 11,2 11,1 10,9 10,7 11,0 10,6 10,3 10,3 10,2 10,8 11,8 

 
 
Finsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 19,0 18,7 21,4 19,2 19,1 18,0 17,8 17,9 17,5 17,8 17,8 
Nepřímé daně 14,5 14,5 13,9 13,4 13,7 14,2 14,0 14,1 13,8 13,3 13,2 
Sociální zabezpečení 12,6 12,6 11,9 12,0 11,9 11,8 11,7 12,0 12,1 11,9 12,1 

 
 
 



 

Francie 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 11,8 12,4 12,5 12,6 11,8 11,4 11,6 11,8 12,2 11,9 11,8 
Nepřímé daně 16,4 16,4 15,8 15,4 15,4 15,3 15,5 15,6 15,5 15,3 15,0 
Sociální zabezpečení 16,1 16,3 16,1 16,1 16,2 16,4 16,2 16,3 16,4 16,2 16,1 
 
 
Irsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 13,8 13,9 13,5 12,8 11,6 11,9 12,4 12,3 13,2 12,9 11,5 
Nepřímé daně 13,8 13,7 13,7 12,5 12,4 12,6 13,2 13,7 14,2 13,6 12,4 
Sociální zabezpečení 4,1 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,3 
 
 
Itálie 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 14,6 15,0 14,5 14,8 14,1 14,7 13,9 13,4 14,4 15,1 15,4 
Nepřímé daně 15,6 15,3 15,2 14,7 14,7 14,3 14,3 14,4 15,1 15,0 14,0 
Sociální zabezpečení 12,2 12,1 12,1 12,0 12,1 12,3 12,3 12,5 12,5 13,0 13,4 
 
 
Kypr 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 9,8 10,7 11,0 11,2 11,2 9,6 8,7 10,2 10,8 13,8 12,9 
Nepřímé daně 11,1 10,7 12,4 13,0 13,3 16,4 17,0 17,1 17,9 19,6 18,6 
Sociální zabezpečení 6,9 6,6 6,5 6,8 6,7 7,0 7,7 8,3 7,8 7,5 7,7 
 
 
Litva 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 9,0 9,1 8,4 7,8 7,5 8,0 8,7 9,0 9,6 9,2 9,4 
Nepřímé daně 13,8 13,6 12,6 12,2 12,4 11,7 11,2 11,4 11,4 11,9 11,9 
Sociální zabezpečení 9,0 9,2 9,4 8,9 8,6 8,5 8,4 8,1 8,4 8,6 9,0 
 
 
Lotyšsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,0 7,7 7,3 7,6 7,8 7,6 7,9 7,9 8,5 9,2 9,7 
Nepřímé daně 15,0 13,7 12,3 11,8 11,2 12,1 11,9 12,7 13,2 12,6 11,1 
Sociální zabezpečení 10,8 10,7 9,9 9,2 9,3 8,9 8,7 8,4 8,8 8,7 8,2 
 
 
 
 
 



 

Lucembursko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 16,1 14,9 15,0 15,3 15,4 14,8 13,1 13,7 13,1 13,2 13,5 
Nepřímé daně 13,1 13,3 14,0 13,6 13,0 12,6 13,5 13,4 12,7 12,7 12,0 
Sociální zabezpečení 10,2 10,1 10,1 10,9 10,9 10,8 10,7 10,4 9,8 9,9 10,1 
 
 
Maďarsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,7 9,3 9,7 10,1 10,1 9,6 9,0 9,1 9,4 10,2 10,6 
Nepřímé daně 15,3 16,0 16,3 15,3 14,9 15,7 16,2 15,8 15,3 16,0 16,0 
Sociální zabezpečení 13,6 12,9 13,0 12,8 12,8 12,6 12,2 12,5 12,5 13,5 13,8 
 
 
Malta 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,0 8,8 9,2 10,2 11,4 12,0 11,4 12,0 12,2 13,6 13,3 
Nepřímé daně 11,4 12,4 12,6 13,3 13,6 12,9 15,0 15,5 15,3 15,2 15,0 
Sociální zabezpečení 6,1 6,2 6,4 6,9 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 5,9 6,2 
 
 
Německo 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 11,4 11,9 12,5 11,0 10,7 10,6 10,2 10,3 10,9 11,3 11,5 
Nepřímé daně 12,0 12,6 12,5 12,2 12,1 12,2 12,0 12,1 12,4 12,9 12,8 
Sociální zabezpečení 17,4 17,2 16,9 16,7 16,7 16,9 16,5 16,3 15,9 15,2 15,1 
 
 
Nizozemí 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 12,2 12,1 12,0 11,7 11,8 11,0 10,7 11,7 11,9 12,3 11,9 
Nepřímé daně 12,3 12,7 12,5 12,9 12,7 12,7 12,9 12,9 13,1 13,1 12,7 
Sociální zabezpečení 15,0 15,5 15,4 13,7 13,3 13,8 13,9 12,9 14,0 13,5 14,5 
 
 
Polsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 10,9 7,7 7,2 6,7 6,9 6,6 6,4 7,0 7,5 8,6 8,6 
Nepřímé daně 13,1 13,6 12,6 12,5 13,2 13,2 13,1 13,9 14,5 14,4 14,4 
Sociální zabezpečení 11,6 13,7 12,9 13,4 12,9 12,8 12,3 12,3 12,2 12,0 11,4 
 
 
 
 
 



 

Portugalsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,9 9,4 9,9 9,5 9,4 8,7 8,6 8,5 8,8 9,8 9,9 
Nepřímé daně 14,3 14,6 14,1 14,0 14,5 15,1 14,4 15,3 15,7 15,3 14,9 
Sociální zabezpečení 10,0 10,1 10,3 10,5 10,8 11,1 11,1 11,4 11,4 11,7 11,9 
 
 
Rakousko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 13,7 13,3 13,2 15,1 13,9 13,8 13,6 12,9 13,0 13,5 14,0 
Nepřímé daně 15,6 15,7 15,3 15,3 15,4 15,3 15,1 14,9 14,5 14,4 14,4 
Sociální zabezpečení 15,1 15,1 14,8 14,9 14,7 14,7 14,7 14,6 14,5 14,3 14,4 
 
 
Rumunsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,3 7,8 7,0 6,4 5,8 6,0 6,4 5,3 6,0 6,7 6,7 
Nepřímé daně 11,3 12,2 12,2 11,3 11,6 12,3 11,7 12,9 12,8 12,6 12,0 
Sociální zabezpečení 9,1 11,0 11,1 10,9 10,7 9,4 9,1 9,6 9,7 9,7 9,3 
 
 
Řecko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 8,8 9,1 10,0 8,8 8,8 8,0 8,1 8,7 8,1 8,1 8,0 
Nepřímé daně 13,5 14,1 14,2 13,8 13,3 12,4 11,9 11,9 12,4 12,5 12,4 
Sociální zabezpečení 10,3 10,2 10,5 10,6 11,6 11,7 11,1 11,2 11,1 11,7 12,2 
 
 
Slovensko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 9,0 9,0 7,5 7,5 7,1 7,1 6,1 6,0 6,1 6,2 6,4 
Nepřímé daně 12,8 12,4 12,5 11,4 11,4 12,0 12,3 12,7 11,5 11,4 10,8 
Sociální zabezpečení 14,9 14,0 14,2 14,3 14,6 13,8 13,1 12,7 11,7 11,7 12,0 
 
 
Slovinsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 7,5 7,5 7,4 7,6 7,8 8,0 8,3 8,7 9,1 9,2 9,0 
Nepřímé daně 16,0 16,6 15,8 15,6 15,9 16,0 15,8 15,7 15,2 14,9 14,3 
Sociální zabezpečení 14,4 14,1 14,3 14,5 14,3 14,2 14,2 14,2 14,0 13,7 14,1 
 
 
 
 
 



 

Španělsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 10,3 10,4 10,5 10,4 10,8 10,5 10,6 11,4 12,2 13,4 11,2 
Nepřímé daně 11,5 12,0 11,9 11,5 11,6 11,9 12,2 12,6 12,7 12,1 10,2 
Sociální zabezpečení 11,9 11,9 12,0 12,2 12,1 12,2 12,2 12,1 12,1 12,2 12,3 
 
 
Švédsko 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 21,1 21,9 22,1 19,6 17,6 18,3 19,1 19,9 19,9 19,0 17,4 
Nepřímé daně 17,4 18,5 16,5 16,6 16,8 16,9 16,7 16,8 17,0 17,1 18,4 
Sociální zabezpečení 13,0 11,5 13,2 13,7 13,5 13,1 12,8 12,8 12,1 12,2 11,3 
 
 
Velká Británie 

Složky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Přímé daně 16,4 16,3 16,7 16,8 15,7 15,2 15,4 16,4 17,1 16,9 18,2 
Nepřímé daně 13,5 13,8 13,9 13,5 13,4 13,2 13,2 12,9 12,9 12,9 12,3 
Sociální zabezpečení 6,0 6,1 6,2 6,2 5,9 6,3 6,6 6,7 6,8 6,7 6,8 
 
 
Pramen: Taxation trends in European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2010. ISBN 978-92-79-15801-8 + vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: Soustava daní v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 



 

Příloha č. 7: Test statistické významnosti regresních parametrů a vhodnosti regresního 
modelu pro Českou republiku 

 
 
Test jednotlivých parametrů pomocí t- testu199 

H0: parametr není statisticky významný (bi = 0),  

H1: parametr je statisticky významný (bi ≠ 0). 

 

Parametr Hodnota Směrodatná odchylka Testovací kritérium Hodnota P 
b0 4,032297 6,931644333 0,581723 0,581934091 
b1 0,882211 0,221071064 3,99062 0,007195494 

Pramen: vlastní zpracování na základě regresní analýzy v programu MS-Excel 

 
Z výsledků testu lze vyčíst, že s 95% pravděpodobností není parametr b0 

statisticky významný, neboť p-hodnota pro tento parametr je větší než hladina 

významnosti (α = 0,05). Naproti tomu lze se stejnou pravděpodobností považovat 

parametr b1 za statisticky významný, když jeho p-hodnota je menší než hladina 

významnosti α. 

 

Test vhodnosti modelu pomocí F-testu200 

H0: zvolený model není statisticky významný (b0 = b1 = 0),  

H1: zvolený model je statisticky významný (b0 ≠ b1 ≠ 0). 

 

ANOVA  Suma čtverců Testovací kritérium Významnost F 
Regrese 281,6457686 15,9250516 0,007195494 
Rezidua 106,1142314   
Pramen: vlastní zpracování na základě regresní analýzy v programu MS-Excel 

 
Na základě výsledů F-testu lze s pravděpodobností 95 % konstatovat, že model 

je statisticky významný a lze jej pro daná data použít, když významnost F (p-hodnota) 

je menší než stanovená hladina významnosti. 

 
  

                                                 
199 Test lze počítat ručně nebo pomocí p-hodnoty. P-hodnota znamená, jaká je pravděpodobnost, že by 
testovací kritérium dosáhlo své hodnoty, případně hodnot ještě více svědčících proti H0, pokud by H0 
opravdu platila. Čím menší p-hodnota, tím nepravděpodobnějšího výsledku (za předpokladu platnosti H0) 
bylo dosaženo. 
200 Test lze opět počítat ručně nebo pomocí p-hodnoty (významnost F). 



 

Příloha č. 8: Přislíbené investiční pobídky od dubna 1998 do 21. července 2010 
 

Kraj Počet 
firem 

Investice 
(v mil. EUR) 

Investice 
(v mil. CZK) 

Nově vytvořená 
pracovní místa 

Ústecký 107 3 028,30 97 341,95 20 975 

Středočeský 82 3 336,44 108 612,83 18 836 

Moravskoslezský 88 2 910,88 86 384,07 16 935 

Jihomoravský 66 1 367,49 42 123,27 11 658 

Olomoucký 40 1 379,38 46 124,76 8 953 

Plzeňský 38 791,98 24 385,96 6 446 

Vysočina 29 1 048,68 33 976,54 5 804 

Královéhradecký 26 754,61 24 159,13 8 664 

Liberecký 24 755,73 24 419,92 4 617 

Jihočeský 22 560,02 17 271,11 4 497 

Pardubický 29 853,50 27 824,59 9 067 

Zlínský 22 483,24 15 260,70 2 320 

Karlovarský 13 302,56 9 160,17 1 540 

Hl. město Praha 3 78,58 2 719,56 1 318 

Olomoucký, Hl. město Praha 1 159,26 5 749,20 55 

Zlínský, Moravskoslezský 1 14,22 498,00 67 

Středočeský, Olomoucký 1 45,39 1 589,10 578 

Středočeský, Liberecký 1 17,40 609,00 263 

Liberecký kraj, Pardubický kraj 1 12,42 377,13 60 

Liberecký, Královéhradecký 1 8,96 272,00 20 

Moravskoslezský, Středočeský 1 20,24 557,20 79 

Jihomoravský, Jihočeský 1 8,27 227,60 30 

Jihočeský, Vysočina, Plzeňský 1 11,59 319,08 19 

Královéhradecký, Pardubický 2 55,87 1 967,11 610 

Olomoucký, Zlínský 1 7,09 186,89 118 

Jihomoravský, Zlínský 1 15,93 420,00 0 

Středočeský, Plzeňský 2 46,79 1 397,40 552 

Pardubický, Středočeský 1 97,22 2 676,46 6 400 

Středočeský, Zlínský 1 9,45 249,00 80 

Hradec Králové 2 34,75 1 229,50 496 

Jihočeský, Královéhradecký, Olomoucký 1 11,93 320,00 60 

Celkový součet 609 18 228,16 578 409,22 131 117 

Pramen: vlastní zpracování na základě Udělené pobídky (zpracovatelský průmysl). Praha: CzechInvest, 
2010. Url: http://www.czechinvest.org/dwn-investicni-pobidky 
 
 
 


