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Co je to daň?
• Povinná platba do státního rozpočtu určená zákonem 

Daňový řád

• Daň vybírá správce daně – Finanční úřad. Jde o příjem do 
státního rozpočtu.

Znaky daně:

• Neúčelovost

• Nevratnost

• Neekvivalentnost (bez nároku na plnění)



Daňové pojmy 
• Daňová soustava – souhrn daní v ekonomice státu

• Daňový poplatník – osoba, jejíž příjem je podroben dani

• Daňový plátce – ten, kdo odpovídá za odvod daně (např. 
zaměstnavatel)

• Daňový ráj – země, kde jsou daně velmi nízké nebo nulové 

• Daňová kvóta - poměr odváděné daně vůči HDP v běžných cenách

• Složená daňová kvóta - vyjadřuje daňovou zátěž, je to poměr 
výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení vůči HDP v běžných cenách



Daňové pojmy 
• Negativní daň z příjmu je progresivní daňový systém, ve kterém 

lidé pod určitou příjmovou hranicí dostávají přídavky od vlády 
místo toho, aby sami vládě odváděli daň. Daň z příjmu je tak 
nízká, že pokud se od ní odečtou slevy na děti, vyjde záporné 
číslo.

• Daňová ztráta - pokud přesáhnou výdaje příjmy (pouze v §7 a 
§9), vzniklý rozdíl se nazývá ztrátou. O tuto ztrátu lze snížit úhrn 
základu daně. Pokud poplatník dosáhne nízkého úhrnu dílčích 
základů daně, lze ztrátu odečíst v následujících zdaňovacích 
obdobích.



Typy daní – přímé, nepřímé
Přímé daně (tj. důchodové):

• Srážejí se z našich příjmů nebo se vztahují k majetkové situaci

• Povinnost podávat daňové přiznání a daň zaplatit

• Daň z příjmů

➢Fyzických osob

➢Právnických osob

• Daň majetková

➢z nemovitostí (z pozemků, ze staveb - platí vlastník každoročně, % dle místa 
a výměry)

➢daň silniční (z vozidel využívaných k podnikání) 



Typy daní – přímé, nepřímé
Nepřímé daně (tj. daně ze spotřeby)

• DPH (daň je už obsažená v cenách výrobků a služeb)

• Spotřební daně - z vybraných výrobků

• Ekologická daň – auta, která nesplňují emise, platí se 
jednorázově při registraci vozu



Placení daní
• Za zdaňovací období (roční, čtvrtletní, měsíční)

• Povinnost podání daňového přiznání

• Elektronická (datové schránky, daňový portál), papírová forma

• Většina daní zálohová platba, zúčtování daní, daňová kontrola, 
přeplatek, nedoplatek

• Rozpočtové určení daní (RUD) - stanovuje, do jakého rozpočtu 
příslušná daň nebo její část plyne



RUD – struktura územního rozpočtu 
Příjmy rozpočtu se dělí:

• Daňové

• Nedaňové

• Kapitálové

• Transfery

➢RUD určuje, do jakého rozpočtu daň plyne (státní, krajský, 
obecní)

➢Dělí se dále na daně svěřené a sdílné



Příjmy rozpočtu – daňové příjmy

• Svěřené daně

➢jsou vybírané celostátně, dle zákona

➢plynou do 1 daného rozpočtu – např. daň z nemovitosti

➢tvoří velkou část příjmů obce

➢daňový základ a sazbu daní lze ovlivnit velmi málo

• Sdílené daně

➢stanoveny zákonem jako podíl na celostátně vybíraných daních

➢dané výpočtem dle počtu obyvatel obce, výměry obce a kategorie obce, 
např. DPH, DPFO



Příjmy rozpočtu – daňové příjmy

• Místní poplatky

➢jsou určeny Zákonem o místních poplatcích

➢Příklady poplatků:

• poplatek ze psa

• poplatek za užívání veřejného prostranství

• poplatek ze vstupného 

• poplatek z ubytovacích kapacit 

• správní poplatky



Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery
• Nedaňové příjmy

➢na rozdíl od daňových jsou nedaňové příjmy ovlivnitelné obcemi

➢zahrnují především příjmy z vlastní činnosti

• Kapitálové příjmy

➢např. příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí, z akcií, dluhopisů apod.

• Přijaté transfery (dotace)

➢Transfery ze státního rozpočtu, mimorozpočtových fondů, EU fondy 
apod. 

➢Účelové dotace

➢Neúčelové dotace



Typy příjmového zdanění

• Progresivní – čím vyšší mzda (daňový základ), tím vyšší % zdanění

• Lineární - % zdanění stejné pro všechny

• Regresivní – s rostoucí mzdou klesá % sazba daně

➢Liberálové – negativní dopady, snížení motivace k práci, 
daňové úniky, trest za úspěch

➢Socialisté – pozitivně vnímají, snížení nerovnosti příjmů, 
spravedlivé přerozdělování, společenský stabilizátor



1. Přímé daně
Daně z příjmu FO zaměstnanci - 15%

• Zálohová – formou záloh (pro HPP)

• Srážková – sražena přímo při výplatě příjmu (např. DPP, příjmy 
z úroků, podíly na zisku)

• Z hrubé mzdy, lineární zdanění, daňové přiznání, roční 
zúčtování

• Pro PO – 19%, výpočet z výsledků hospodaření firmy, platba 
záloh, daňové přiznání

• R. 2021 – zrušení tzv. super hrubé mzdy a solidární 7% daně

• Zavedena daň 23% - limit pro roční příjmy 1 701 100 Kč



Příklad – výpočet daně ZAM 

Zaměstnanec 11.420,- hrubá mzda. Kolik odvede na dani?

• Daň 15%

Postup:

Hrubou mzdu zaokrouhlit na stovky nahoru, 15% daň, 
nakonec odečíst slevy a zvýhodnění (např. sleva na 
poplatníka)



Přímé daně
Daň z příjmu OSVČ - 15%

• Příjmy mínus výdaje, po odečtení nezdanitelných položek 
je výsledkem upravený základ daně, z toho daň 15%

• Příjmy – všechny příjmy

• Výdaje – daňově uznatelné (materiály, energie, mzdy 
atd.)

• Pojmy:

➢paušální výdaje, paušální režim, daňová evidence, 
účetnictví



Daňové přiznání OSVČ 
• OSVČ využívá zpravidla tři možnosti, jak do DP uplatní výdaje 

z podnikání

a. Buď daňová evidence - od příjmů se odečítají reálné výdaje

b. Nebo uplatnění tzv. paušálních výdajů - menší byrokratická zátěž

c. Nově od r. 2021 tzv. paušální režim

• Podniky – vedou kompletní účetnictví, informace o hospodářských 
jevech podniku (výsledovka, rozvaha, cash flow)

• Paušální výdaje – stanovené % dle typu živnosti dle ŽvZ

• Paušál lze uplatnit do příjmů ve výši dvou milionů korun

• OSVČ nemusejí evidovat účtenky ani faktury



Paušální výdaje 
• 80 % zemědělská výroba, řemesla

• 60 % ostatní živnosti, volná živnost

• 40 % svobodná povolání

• 30 % pronájmy

Příklad:

Majitel domu má příjem z pronájmu 200.000,-/rok

Uplatní paušál 30%

Kolik odvede na dani? Daníme 15%



2. Nepřímé daně
DPH – daň z přidané hodnoty

• Kdo platí DPH – dodavatelé a registrovaní plátci DPH (tj. ti, jejichž 
obrat za 12 měsíců přesáhl 1.000.000,- Kč)

• Přeúčtovávají ji svým odběratelům – spotřebitelům

• Co je DPH – daň ze spotřeby, 3 sazby

• Je to stěžejní příjem do státní kasy

• Základní 21% – pro většinu výrobků a služeb

• První snížená sazba 15% – potraviny, zdravotní a sociální péče, 
svoz odpadu, kultura, sport, atd. 

• Druhá snížená sazba 10% – léky, knihy, výživa pro děti 

• Daňově osvobozeno – zdravotnictví, poštovní služby, vzdělávání

https://www.penize.cz/spotrebitel


DPH příklad

Příklad:

Máme zboží, jehož částka činí bez daně 80 Kč

DPH je určeno 21%

Kolik bude celková cena s daní?



Nepřímé daně
Spotřební daně, cla

• Cílem je regulovat cenu určitých komodit na trhu

• Snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná 
za nežádoucí/škodlivou  - zdravotní rizika, životní prostředí

• Sazby daně většinou stanoveny samostatně pro každý typ 
výrobku 

• Správu spotřební daně vykonává Celní úřad, příjem státního 
rozpočtu

• U dovozu někdy dvojí zdanění – v zemi původu spotřební daň + 
clo při dovozu do ČR

• Alkohol, tabák, minerální oleje – dvě daně, DPH i spotřební daň 



Děkuji za pozornost


