
DaněDaně
• zákonem stanovenézákonem stanovené platby do státního platby do státního 

rozpočturozpočtu, které odvádí jak fyzické tak i 
právnické osoby
• Proč se odvádějí daně?Proč se odvádějí daně? 
–aby měl stát z čeho platit výdaje do aby měl stát z čeho platit výdaje do 

veřejného sektoruveřejného sektoru /tzn. z daní se  /tzn. z daní se 
financuje veřejná správa a funkce státu/financuje veřejná správa a funkce státu/



Funkce státu z hlediska daníFunkce státu z hlediska daní

• a) Základnía) Základní  /nutné pro existenci státu/

• b) Doplňkovéb) Doplňkové  /vedlejší funkce státu/

– Sociální funkceSociální funkce

– Ekonomické funkceEkonomické funkce  



DaněDaně
• Základní fce státu:Základní fce státu:
–Financování veřejné zprávy /moci/ a Financování veřejné zprávy /moci/ a 

jejich repres. složek, t.j.jejich repres. složek, t.j.:
• zákonodárné a řídící orgányzákonodárné a řídící orgány - ústřední, 

regionální (zemské, krajské apod.) a 
místní (obecní)
•policie, soudnictví, vězeňství, armáda



DaněDaně
• Doplňkové fce státu:Doplňkové fce státu:
–Sociální funkce Sociální funkce :
• pomoc sociálně slabýmpomoc sociálně slabým/např. sociální /např. sociální 

(chudinská) péče, sociální dávky atd./(chudinská) péče, sociální dávky atd./
• pomoc tělesně postiženýmpomoc tělesně postiženým
• pomoc starým občanůmpomoc starým občanům /včetně starobních  /včetně starobních 

důchodů/ důchodů/ 
• podpora v nezaměstnanostipodpora v nezaměstnanosti



DaněDaně
• Doplňkové fce státu:Doplňkové fce státu:
–Sociální funkce Sociální funkce :
• zdravotní péčezdravotní péče /následná, léčebná nebo  /následná, léčebná nebo 

preventivní, hygiena/preventivní, hygiena/
• podpora vzdělávánípodpora vzdělávání /zejména státního  /zejména státního 

školství/školství/
• ochrana přírodního bohatství a životního ochrana přírodního bohatství a životního 

prostředíprostředí
• dotace na veřejnou dopravudotace na veřejnou dopravu



DaněDaně
• Doplňkové fce státu:Doplňkové fce státu:
–Ekonomické funkce Ekonomické funkce :
• výstavba, údržba a provozování výstavba, údržba a provozování 

infrastruktury infrastruktury /=pozemky, stavby, zařízení//=pozemky, stavby, zařízení/
–  dopravní infrastruktura dopravní infrastruktura /např. silnice, /např. silnice, 

železnice, vodní cesty, letiště atd./železnice, vodní cesty, letiště atd./
–  technická infrastruktura technická infrastruktura /např. /např. 

vodojemy, kanalizace, čističky, spalovny, vodojemy, kanalizace, čističky, spalovny, 
trafostanice, elektronická komunikační trafostanice, elektronická komunikační 
zařízení atd./zařízení atd./



Druhy daní v ČRDruhy daní v ČR
• Základní dělení daní:Základní dělení daní:
–daně přímédaně přímé  /platíme přímo státu 

skrze finanční úřady /

–daně nepřímé daně nepřímé /jsou započteny v ceně 

každého výrobku formou přirážky/



Druhy daní v ČRDruhy daní v ČR
• A. daně příméA. daně přímé
–1. daň z příjmů1. daň z příjmů
•daně přiznávané daňovým daně přiznávané daňovým 

přiznánímpřiznáním
–  daň z příjmů fyzických osobdaň z příjmů fyzických osob
–  daň z příjmů právnických osobdaň z příjmů právnických osob

•daně srážkové u zdrojedaně srážkové u zdroje
–  daň z dividend  daň z dividend      



Druhy daní v ČRDruhy daní v ČR
• A. daně příméA. daně přímé
–  2. daně majetkové2. daně majetkové

–  daň dědická, darovací a z     daň dědická, darovací a z     
převodu nemovitostipřevodu nemovitosti
–  daň z nemovitých věcídaň z nemovitých věcí
–  daň z nabytí nemovitých věcídaň z nabytí nemovitých věcí
–  daň silničnídaň silniční



Druhy daní v ČRDruhy daní v ČR
B. daně nepříméB. daně nepřímé

1. univerzální daň1. univerzální daň
–  daň z přidané hodnoty daň z přidané hodnoty /při nákupu 

většiny zboží a služeb/
2. selektivní daň2. selektivní daň
–  spotřební daň spotřební daň /cigarety, benzín, 

atd./
–  ekologická daňekologická daň
»  daň z elektřinydaň z elektřiny



Státní rozpočetStátní rozpočet
• plán finanč. hospodařeníplán finanč. hospodaření České republiky, 

obvykle na jeden rok, který zajišťuje zajišťuje 
ekonomické, sociální a politické funkce státuekonomické, sociální a politické funkce státu

• obsahujeobsahuje odhad příjmůodhad příjmů z různých zdrojů aa 
rozdělení výdajůrozdělení výdajů do různých kapitol

• jeho prostřednictvím vláda realizujejeho prostřednictvím vláda realizuje 
hospodářskou politikuhospodářskou politiku aa uskutečňuje své 
programové priorityprogramové priority

• Příjmy státního rozpočtuPříjmy státního rozpočtu tvoří především danětvoří především daně, 
dále cla, poplatky a další příjmy



Státní rozpočetStátní rozpočet
• Jak ovlivňují daně státní rozpočet?Jak ovlivňují daně státní rozpočet?

– tvoří až 1/2 příjmů stát. rozpočtu tvoří až 1/2 příjmů stát. rozpočtu 

– na výši výběru daní závisí vývoj stát. rozpočtu na výši výběru daní závisí vývoj stát. rozpočtu 

během kalendář. rokuběhem kalendář. roku

– předpokládaná výše výběru daní má vliv na předpokládaná výše výběru daní má vliv na 

stanovení státního rozpočtu pro následující stanovení státního rozpočtu pro následující 

kalendářní rok /schodkový, vyrovnaný, přebytkový/ kalendářní rok /schodkový, vyrovnaný, přebytkový/ 



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• přímá daň /patří do daní majetkových/přímá daň /patří do daní majetkových/
• předmětem zdanění jsou nemovité věci předmětem zdanění jsou nemovité věci 

(pozemky, stavby, jednotky)(pozemky, stavby, jednotky),  které se 
nacházejí na českém území a které jsou 
evidované v katastru nemovitostí
• příjemcem výnosů daně jsou obcepříjemcem výnosů daně jsou obce
• správu daně zajišťuje stát prostřednictvím správu daně zajišťuje stát prostřednictvím 

finančních úřadů finančních úřadů 



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• Daň z nemovitých věcí = ssouhrné označení ouhrné označení 

pro dvě různé daně pro dvě různé daně a to pro:
–daň z pozemkůdaň z pozemků /např. chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, orné půdy, trvalé 
travní porosty, rybníky atd./
–daň ze staveb a jednotek daň ze staveb a jednotek /byty, nebyt. 

prostory atd./
• Každá z uvedených daní se stanovuje Každá z uvedených daní se stanovuje 

samostatněsamostatně 



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• Základní sazba daně z pozemkůZákladní sazba daně z pozemků je podle § 6 

zákona o dani z nemovitostí, např.:
– u orné půdyu orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných 

sadů 0,75 %0,75 %
– u stavebních pozemků 2 Kč/m²,u stavebních pozemků 2 Kč/m²,
– u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²
–u trvalých travních porostů, hospodářských lesů 

a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem 
ryb 0,25 %



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• Základní sazba daně ze staveb a jednotekZákladní sazba daně ze staveb a jednotek je 

podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:
–u obytného domu 2 Kč/m²u obytného domu 2 Kč/m²
–u budovy pro individuální a rodinnou u budovy pro individuální a rodinnou 

rekreaci 6 Kč/m² rekreaci 6 Kč/m² 
–u garáže vystavěné odděleně od u garáže vystavěné odděleně od 

obytných domů 8 Kč/m²obytných domů 8 Kč/m²



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
–u zdanitel. stavby a jednotky, která je u zdanitel. stavby a jednotky, která je 

užívána k podnikání v zeměděl. užívána k podnikání v zeměděl. 
prvovýrobě, lesním nebo vodním prvovýrobě, lesním nebo vodním 
hospodářství 2 Kč/m²hospodářství 2 Kč/m²
–u zdanitel. stavby a jednotky, která je u zdanitel. stavby a jednotky, která je 

užívána k podnikání v průmyslu, užívána k podnikání v průmyslu, 
stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní 
zeměděl. výrobě a k ostatním druhům zeměděl. výrobě a k ostatním druhům 
podnikání 10 Kč/m²,podnikání 10 Kč/m²,



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• Zdaňovací obdobíZdaňovací období
– za zdaňovací obdobízdaňovací období se počítá kalendářní rokkalendářní rok
–poplatník je povinen podat daň. přiznání do 31. daň. přiznání do 31. 

ledna na zdaň. obdobíledna na zdaň. období (tj. když se platí daň z 
nemovitostí za rok 2010, musí se daňové 
přiznání podat do 31. ledna 2010) 
– v případě, že přiznání bylo podáno v letech v případě, že přiznání bylo podáno v letech 

minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, 
daňové přiznání se nepodává daňové přiznání se nepodává 



Daň z nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí
• Placení daněPlacení daně
– daň, která přesáhla částku 5 000 Kč, je splatná daň, která přesáhla částku 5 000 Kč, je splatná 

ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 
11. 11. (celou výši daně lze však zaplatit najednou 
do 31. 5.)
– výjimka výjimka  poplatníci provozující zeměděl. 

výrobu a chov ryb platí daň ve dvou splátkách a 
to do 31. 8. a 30. 11.



Spotřební daňSpotřební daň

• nepřímá selektivní daňnepřímá selektivní daň

• stát ji zavádí za účelem regulovat cenu určitých stát ji zavádí za účelem regulovat cenu určitých 

komodit na trhu s cílem buď zvýšit příjmy do komodit na trhu s cílem buď zvýšit příjmy do 

státního rozpočtu nebo snížit množství státního rozpočtu nebo snížit množství 

prodávaného zboží, jehož spotřeba je prodávaného zboží, jehož spotřeba je 

považovaná za škodlivou pro jednotlivce,  považovaná za škodlivou pro jednotlivce,  

společnost nebo životní prostředí společnost nebo životní prostředí 



Spotřební daňSpotřební daň
• Vyšší cenou klesá poptávka po výrobcích Vyšší cenou klesá poptávka po výrobcích 

zasažených touto daní zasažených touto daní 

• Příjem jde zpátky do systému a je využit v Příjem jde zpátky do systému a je využit v 

oblastech léčby nebo prevence závislosti  na oblastech léčby nebo prevence závislosti  na 

návyk. látkách /odvykací centra pro závislé, návyk. látkách /odvykací centra pro závislé, 

protitabák. kampaně, léčba nemocných protitabák. kampaně, léčba nemocných 

postižených rakovinou jater, plic, vysazování postižených rakovinou jater, plic, vysazování 

nových stromů, atd./ nových stromů, atd./ 



Spotřební daňSpotřební daň
• Jednotlivými spotřebními daněmi dle zákona o 

spotřební dani jsou:
• a) daň z minerálních olejů a) daň z minerálních olejů /motor. nafta, benzín/
• b) daň z lihub) daň z lihu
• c) daň z pivac) daň z piva
• d) daň z vína a meziproduktůd) daň z vína a meziproduktů
• e) daň z tabákových výrobkůe) daň z tabákových výrobků
• f) daň ze surového tabáku f) daň ze surového tabáku 
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