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členění v ČR.



DAŇOVÁ SOUSTAVA

Základní pojmy



Daň

= zákonem stanovená, nevratná 

platba FO nebo PO do státního 

rozpočtu

daně jsou nejdůležitějším příjmem 

SR

zvyšováním nebo snižováním daní 

může stát regulovat hospodářskou 

aktivitu ekonomických subjektů



Zásady daňové politiky

zásada přiměřené výše daní

– platí pořekadlo „ dobrý pastýř by 

měl své ovce ostříhat, ne oholit“ 

- vysoké daně nemotivují k další 

hospodářské činnosti



zásada zdanění podle prospěchu

– kdo má prospěch z určitého 

programu financovaného státem, 

měl by více přispívat

– např. silniční daň, dálniční známka



zásada zdanění podle schopnosti

platit

– vyšší daně platí ti, kteří mají vyšší 

příjmy, protože si mohou odepřít 

luxusní věci, ale zdanění chudých 

sníží jejich schopnost kupovat 

nezbytné věci



Základní daňové pojmy

předmět daně – majetek nebo příjem,

výrobek nebo služba

zdaňovací období – období, za které vznikne

plátci povinnost daň vypočítat a odvést 

základ daně – předmět daně kvantitativně

vymezený – zisk, superhrubá mzda, cena

bez daně



sazba daně – procento ze základu daně

nebo peněžní částka z měrné jednotky

(spotřební d.)

poplatník daně – osoba, která nese daňové

břemeno (zaměstnanec)

plátce daně – osoba, která je povinna daň

vypočítat a odvést do SR (podnik)



správce daně – finanční úřad, který

kontroluje správnost výpočtu daně a

odvádění daní, ukládá sankce

daňové přiznání – dokument, ve kterém

plátce daně vypočítá všechny skutečnosti

týkající se daně za příslušné období,

dokument odevzdá do stanoveného termínu

fin. úřadu



Struktura daňové soustavy ČR

přímé daně

1. z příjmů – fyzických osob nebo 

právnických osob

2. majetkové - z nemovitostí,  

dědická a darovací, z převodu 

nemovitostí, silniční 



nepřímé daně

1. daň z přidané hodnoty

2. spotřební daň

3. ekologická daň
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